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 ЕФЕКТИВНІСТЬ СУ-ДЖОК (КИСТЬ-СТУПНЯ) ТЕРАПІЇ У 
КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВЕРТЕБРОГЕННИХ ЛЮМБАЛГІЙ

Андріюк Л.В., Грабоус О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

    Кожна п’ята людина на Землі, яка має вік понад 30 років страждає болем в 
хребті. В середньому, біля 30% пацієнтів з дискогенними радикулітами щорічно 
піддаються оперативному лікуванню. Одним із перспективних методів у лікуванні 
цієї патології  є  Су-Джок (кисть-ступня) терапія,  яка має ряд переваг,  таких як: 
здатність  активізувати  природні  фізіологічні  механізми  регуляції  систем 
організму;  можливість  здійснити  точний  локальний  вплив,  не  порушуючи 
процеси  життєдіяльності;  швидкий  та  виражений  протибольовий  ефект; 
відсутність  протипоказань  і  побічних  впливів.  Тому  метою  дослідження  було 
визначення  клінічної  ефективності  Су-Джок  терапії  у  комплексному  лікуванні 
вертеброгенних люмбалгій. 

     Пацієнти були розподіленні на дві групи. У основній групі дослідження (31 
пацієнт) у комплексне лікування було включено Су-Джок (кисть-ступня) терапію. 
У  контрольній  групі  (51  пацієнт)  проводилося  комплексне  медикаментозно-
фізіотерапевтичне лікування. Клінічно в обох групах переважаючими синдромами 
були больовий та м’язово-тонічний (100%). У 20% пацієнтів контрольної групи і у 
19,4%  основної  спостерігалися  порушення  шкірної  чутливості  та  послаблення 
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сухожилкових  рефлексів.  Лікування  методом  Су-Джок  (кисть-ступня)  терапії 
проводилося курсами із десяти процедур через день. Спостереження за динамікою 
клінічних симптомів у пацієнтів основної та контрольної груп показало, що до 
моменту закінчення курсу лікування (до 21 дня) 90,3% пацієнтів, які отримували 
Су-Джок (кисть ступня) терапію, були виписані із значним покращенням, з них 
25,8%  досягли  стану  повної  клінічної  ремісії.  У  контрольній  групі  симптоми 
захворювання у пацієнтів зменшились повільніше – до 28 дня лікування, а повної 
ремісії  досягли  18,2% хворих.  Погіршення  не  спостерігалося  у  жодній  з  груп. 
Одним  із  показників  ефективності  консервативного  лікування  протрузій 
міжхребцевих  дисків  є  їх  значне  зменшення  без  оперативних  втручань.  В 
контрольній групі 28% пацієнтів після курсу лікування були прооперовані,  а  в 
основній  групі  оперативне  втручання знадобилося  6,4% пацієнтів.  Враховуючи 
результати  дослідження  можна  зробити  висновки:  Су-Джок  (кисть-ступня) 
терапія  високоефективна  в  лікуванні  вертеброгенних  люмбалгій  і  може  бути 
рекомендована  в  якості  одного  із  дієвих  методів  консервативної  терапії 
неврологічних ускладнень протрузій міжхребцевих дисків.

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ 

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ

Арябінська В.М., Габрієлова Е.Х. Ткаченко  О.А., 
Колганова Л.П., Романова С.Я.

Києво-Святошинська центральна районна лікарня 
                                                                                          
        Києво-Святошинська центральна районна лікарня (ЦРЛ) – лікувальний заклад, 
акредитований  за  першою  категорією  і  є  базовим  з  підготовки  та  підвищення 
кваліфікації середніх медичних працівників та лікарів.
         До складу ЦРЛ входять багато підрозділів, які пов’язанні між собою і ведуть 
злагоджену щоденну роботу. Це 10 відділень стаціонару, пологовий будинок, денний 
стаціонар та поліклінічне відділення для дорослих, де приймають пацієнтів лікарі 40 
спеціальностей, поліклініка дитяча, жіноча консультація, стоматологічна поліклініка, 
станція  невідкладної  медичної  допомоги.  30  років  у  лікарні  працює  кабінет 
рефлексотерапії (РТ) (голкорефлексотерапії та лазеротерапії).
         Для лікування хворих в кабінеті РТ застосовуються:
- класична акупунктура та діагностика (клінічна східна, аурікуло-, іридодіагностика, 
електропунктурна діагностика за Накатані);
- апаратні методи РТ (лазеропунктура; магнітнорезонансна терапія);
- нетрадиційні методи лікування (гомеопатія, апітерапія, музико- та  аромотерапія).
         Послугами кабінету користуються хворі,  яких направляють на лікування 
спеціалісти  районної  лікарні:  невропатологи,  гастроентерологи,  травматологи, 
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кардіологи,  урологи,  гінекологи,  педіатри.  Слід  зазначити,  що  лікарі  ЦРЛ  є 
обізнаними  щодо  ефективності  методів  РТ  при  різних  захворюваннях  завдяки 
відвідування виїзних циклів з тематичного удосконалення НМАПО ім. П.Л. Шупика, 
які  організовувались  зусиллями  засновниці  рефлексотерапії  в  Україні,  член-
кореспондента АМНУ, проф. Мачерет Є.Л. та її учнів, а також завдяки семінарам та 
консультаціям для колег  у кабінеті  рефлексотерапії  лікарні,  що проводяться його 
завідувачкою. 

  Населення  нашого  району  проживає  у  зоні  часткового  радіаційного 
забруднення,  тому  значна  увага  приділяється  методам  реабілітації  потерпілих 
внаслідок аварії на ЧАЕС.   

Аналіз показників процесу відновлення хворих різних нозологічних груп, які 
лікувались методами рефлексотерапії, дозволив зробити наступні висновки:

- пацієнти, що проживають на території часткового радіаційного забруднення, 
крім  основного  захворювання  мають  низку  ускладнень  алергічного,  астено-
невротичного  та  вегетативного  характеру,  прояви  зниження  показників 
імунітету;
- спостерігається зростання проявів патології шлунково-кишкового тракту у 
вигляді  ерозій,  дисбактеріозу,  синдрому  подразненого  кишківника,  що 
виступає фоном для основного захворювання та поглиблює його.

- наявність коморбідних станів обмежує призначення медикаментозної терапії та 
потребує  пошуку  альтернативного,  більш  індивідуального  лікування  хворого  з 
застосуванням немедикаментозних та нетрадиційних методів  лікування. 
      З метою аналізу ефективності лікування всі пацієнти були розподілені на три 
групи згідно терапевтичної нозології, віку, статі та методів лікування.
      І   –  група:  медикаментозне лікування, ЛФК, масаж.
     ІІ   –  група:  голкорефлексотерапія, ЛФК, масаж.
    ІІІ  –  група:  медикаментозне  лікування,  голкорефлексотерапія,  ЛФК,  масаж, 
гомеопатія.
      Ефективність лікування визначалось за показниками:
      - покращення загального стану хворого та об‘єктивних показників, 

           - наявність ускладнень та побічних ефектів;
           - кількість днів непрацездатності;
           - терміни ремісії.

        При оцінюванні результатів лікування показники першої та другої груп мали 
неоднозначні  індивідуальні  результати,  проте  групові  показники  достовірно  не 
відрізнялись, натомість, кількість балів успішного лікування достовірно вищою була 
у пацієнтів третьої групи. Крім того, у третій клінічній групі позитивні показники 
лікування дали змогу зменшити подальше медикаментозне навантаження.
         Висновки. При використанні методів РТ в комплексному лікуванні хворих з 
різною патологією забезпечується помітно вищий лікувальний ефект за відсутності 
побічних та алергічних реакцій, що дозволяє скоротити час лікування, продовжити 
час  ремісії,  підвищити  якість  життя  людини.  Отримані  факти  обґрунтовують 
необхідність подальшого розвитку та впровадження рефлексотерапії  в лікувально-
профілактичні заклади України. 
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БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ ПРИ ПОПЕРЕКОВОМУ  ОСТЕОХОНДРОЗІ 
ТА ЙОГО РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ

Бабінець Л.С., Надкевич А.Л.
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Мета дослідження - на основі вивчення динаміки клініки і лабораторних 
параметрів ендогенної інтоксикації (ЕІ), перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та 
антиоксиданттної  системи  захисту  (АОСЗ)  провести  порівняння  дієвості 
акупунктурного  і  традиційногго  дом’язового  введення  мелоксикаму  у 
комплексному лікуванні поперекового остеохондрозу (ПОХ). 

Методи дослідження.  Було обстежено 22 амбулаторних хворих на ПОХ. 
Для  оцінки  клінічного  стану  хворих  на  ПОХ використовували  лист  реєстрації 
симптомів Хопкінса,  шкали  загального стану (ШЗС) за ВООЗ і Карновскі.  Для 
оцінки ЕІ - рівні середньомолекулярних пептидів (СМП) в плазмі крові; рівень ЕІ 
(РЕІ)  -  за  сорбційною здатністю еритроцитів;  кількість  циркулюючих імунних 
комплексів (ЦІК).  Стан  ПОЛ - за рівнем малонового діальдегіду (МДА),  АОСЗ - 
супероксиддисмутази (СОД), каталази.  Пацієнтів розподілили на 2 групи. І група 
(15 хворих) отримувала загальноприйняте лікування (ЗЛ). ІІ група пацієнтів  (7 
хворих)  –  ЗЛ  із  фармакопунктурою  (ФП)  мелоксикаму  №5.  Використовували 
біологічно  активні  точки  (БАТ),  розташовані  у  сегменті  попереко-крижового 
відділу хребта та ягодиць, де анатомічно достатньо виражений м’язовий шар для 
безпеки проведення ФП мелоксикаму (Мовалісу):  V21-25,  V50-54,  V27-29,  V36-
40, V55-57. Моваліс вводили по 1 ампулі на сеанс – 1,5 мл (по 0,2-0,3 мл в кожну 
точку) протягом 5 днів. Програма корекції ІІ групи хворих на ПОХ відрізнялась 
від такої у І групі тільки шляхом введенням мелоксикаму. Побічних ефектів при 
ФП Мовалісу не було. 

Результати. Було визначено динаміку БС при ПОХ у % до (був наявним у 
100,0 % пацієнтів І і ІІ груп) і після лікування (вважали наявним за відсутності 
позитивної  динаміки):  І  –  26,3  %;  ІІ  –  6,7  %.  Це  засвідчило  більш  значиму 
позитивну динаміку елімінації БС при ПОХ з ОД при включенні до ЗЛ курсу ФП 
мелоксикаму стосовно  групи ЗЛ.  Застосування ФП мелоксикаму в комплексному 
лікуванні  ПОХ  призвело  до  достовірно  кращого  ефекту  за  показниками  БС  і 
загального  стану,  ніж  при  застосуванні  традиційного  дом’язового  введення 
препарату. Було доведено також, що дієвість комплексу ЗЛ з ФП була достовірно 
вищою стосовно  ЗЛ  за  рівнями досліджених  параметрів  ЕІ,  ПОЛ,  АОСЗ.   Це 
констатувало  більш  високу  протизапальну,  протибольову та антиоксидантну 
ефективність застосування інгібітора ЦОГ-2 мелоксикаму шляхом ФП за рахунок 
реалізації лікувальних  ефектів  акупунктури. Висновок: Ефективність комплексу 
із включенням ФП мелоксикаму (Мовалісу) була достовірно вищою стосовно ЗЛ 
за рівнями всіх показників ЕІ, ПОЛ, АОСЗ, а також загального стану пацієнтів і 
больового  синдрому.  Запропонований  комплекс  є  ефективним  і  безпечним  у 
проведенні  і  може  бути  рекомендованим  для  широкого  практичного 
використання.
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ПРИСІНКОВІ ПОРУШЕННЯ, ЯК РАННЯ ОЗНАКА 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

Барасій С. М., Трінус К.Ф.
Поліклініка Оболонського району м. Києва, 

Державне підприємство «Санаторій «Конча Заспа»,
Державна наукова установа «Науково-пракnичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

В  МКХ-10  відсутній  термін  «дисциркуляторна  енцефалопатія»  (ДЕ).  Це 
повязано  з  браком  об’єктивних  підходів  до  опису  ранніх  порушень  мозкового 
кровообігу, зокрема вестибуло-атактичного синдрома. Тому метою роботи було 
удосконалення ранньої діагностики неврологічних порушень у осіб з ДЕ на основі 
відеофізіологічного дослідження, шляхом визначення присінкових порушень.

Всього обстежено 369 хворих з проявами вестибуло-атактичного синдрому. З 
них 269 хворих з ранніми проявами вестибуло-атактичного синдрому (середній 
вік  39±15  років)  та  100  хворих  з  діагнозом  ДЕ,  віком 56±10  років.  Були 
застосовані  загальноклінічні,  неврологічні,  невроотолоґічні,  інструментальні  та 
статистичних методи дослідження. Спеціально для розв’язання поставленої мети 
нами  було  використано  опитувальник  НОАСК  та  розроблено  поєднання 
компютерної відео-краніо-корпографії з відео-нистаґмоґрафією (КВККГВНГ).

В структурі загальної симптоматики хворих ДЕ за даними опитника НОАСК 
переважав цефалгічний синдром (Ів = 4,00), після якого слідували запаморочення (Ів 
=  3,74),  незначно  менше  були  виражені  тріґґери  запаморочення  (Ів  =  3,18)  та 
вегетативна  симптоматика  (Ів  =  3,23).  Це  вказує  на  значний  внесок  вестибуло-
сенсорної складової в загальну структуру ДЕ. В структурі запаморочень домінували 
похитування при ході (85,56 %), нестабільність (62,00 %) та потемніння в очах 
(47,78  %).  Значно  рідше  турбували  відчуття  непевності  (33,33  %),  випадки 
падіння (16,67 %), правдиве головокружіння (13,33 %) та клаустрофобія (12,22 %).

Ознаки атаксії документували за допомогою 20-бальної шкали. При цьому у 
здорових  основні  тести  мали  наступні  значення.  Проби:  Уемури  -  0,50±0,52, 
Фукуди крокова - 0,25±0,45, Фукуди письмова - 0,25±0,45, вказівна - 0,56±0,81, 
стеження  -  0,50±0,63.  Загальний  бал  -  2,13±1,31.  При  присінко-атактичному 
синдромі  вони  становили:  Уемури  -  1,98±1,09,  Фукуди  крокова  -   1,73±0,68, 
Фукуди  письмова  -  1,20±0,71,  вказівна  -  0,88±0,84,  стеження  -   1,16±0,91, 
загальний  бал  -  8,32±2,81.  Для  хворих  ДЕ отримано дані:  Уемури -  2,82±1,20 
балів,  Фукуди  крокова  -  2,35±0,76,  Фукуди  письмова  -  1,21±0,80,  вказівна  - 
1,51±0,75,  стеження  -  0,89±0,85  балів.  Загальний  бал  -  10,98±3,16.  Важливим 
питанням  було  вивчення  достовірності  різниць  між   хворими  з  вестибуло-
атактичним  синдромом  та  ДЕ:  вони  становили  для  проб:  Уемури  -   (р=0,32), 
Фукуди  крокова  -  (р=0,20),  Фукуди  письмова  -  (р=0,15),  вказівна  -   (р=0,25), 
стеження - (р=0,48). Загальний бал - (р=0,21) за даними Ftest. Слід звернути увагу, 
що Ftest прийнято використовувати в випадках, коли групи розрізняються якісно 
або  присутній  симптом,  в  даному  випадку,  запаморочення.  Відсутність 
достовірних різниць за даними Ftest вказує на наявність вестибуло-атактичного 
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синдрому, як в групі з вестибуло-атактичним синдромом, так і у хворих на ДЕ. 
Другими  словами,  у  хворих  на  ДЕ  присутній  вестибуло-атактичний  синдром, 
інкорпорований до структури основної симптоматики.

Таким  чином,  аналіз  скарг,  результатів  дослідження  присінкових  ВП  та 
клінічних  тестів  порушення  координації  рухів  показав  наявність  вестибуло-
атактичного синдрому в структурі ДЕ. Синдром складався з двох компонентів: 
вестибуло-сенсорного та вестибуло-моторного. Вестибуло-сенсорний компонент 
в  групі  хворих  з  вестибуло-атактичним  синдромом  документовали  на  підставі 
скарг та присінкових ВП, в групі хворих на ДЕ – опитника НОАСК. Атактичний 
розлад  в  обох  групах  документували  за  допомогою  20-бальної  шкали.  Він 
виявився достатньо вираженим, хоча не був провідним симптомом в структурі 
ДЕ.

В практику поліклінічного невролога  слід впровадити пробу Уемури,  дані 
якої  виявились  найбільш  вагомими.  Має  значення  втілення  відеодокументації 
результатів  20-бальної  шкали.  Методика  проста,  легко  освоюється,  дає  чіткі 
документовані результати.

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ПРОЯВІВ ВЕГЕТАТИВНИХ ДИСФУНКЦІЙ 
СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СКРИНІНГОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Бідак М.А., Рощина Л.П., Коваленко О.Є.
Київська міська студентська поліклініка,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ)

На сучасному етапі проблема вегето-судинної дистонії (ВСД) серед 
студентів має велике медичне, соціальне та економічне значення. По-перше, це 
обумовлено тим, що функціональній характер ВСД з часом може переходити в 
межі органічної патології. По-друге, ВСД є перешкодою до виконання студентом 
необхідних навчальних планів. По-третє, завдяки своїй поліморфності і 
відсутності катастрофічних проявів, ВСД часто є «маскованим» і діагностується 
лише на пізніх етапах перебігу.

В зв’язку з цим, з метою визначення захворюваності студентів на ВСД було 
проведено аналіз статистичних талонів Київської міської студентської поліклініки 
(КМСП) за період з 2005 по 2009 рр. Незважаючи на зростання кількості 
студентів, хворих на вегето-судинну дистонію в натуральних числах, у 
процентному співвідношенні кількість хворих є стабільною і коливається в межах 
1,3-1,4%. Згідно літературних даних, середній відсоток захворюваності на ВСД в 
Україні складає 0,4%. (Міщенко Т.С., 2007).

Таким чином, захворюваність на ВСД серед студентів є втричі вищою за 
захворюваність по популяції. Проте, статистичні талони віддзеркалюють лише 
факт встановленого діагнозу, який, як правило, встановлюється при активному 
зверненні студентів за допомогою. Отже, за статистичними межами залишаються 
так звані «німі» випадки, коли студенти оцінюють своє нездужання як можливу 
варіацію норми і не звертаються за медичною допомогою. 
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Для усунення цього недоліку, з листопада 2010 по лютий 2011 року в межах 
періодичних медичних оглядів студентів нами було оглянуто 2400 осіб. При 
активному опитуванні та стандартному неврологічному огляді з загального 
потоку обстежуваних відокремлювались особи з різними скаргами (головний біль, 
неприємні відчуття в області серця, запаморочення, втрата свідомості, загальна 
слабкість, підвищена втомлюваність, немотивовані зміни настрою, поганий сон чи 
апетит та ін.),  яким було запропоновано відповісти на питання «Опитувача для 
виявлення ознак вегетативних змін» (Опитувач Вейна). Як наслідок, ознаки ВСД 
були виявлені у 693 (28,8%) студентів. Зазначеним студентам було запропоновано 
більш детальне обстеження для подальшої  верифікації діагнозу.

Із зазначеного можна зробити наступні висновки.
1. Захворюваність  серед  студентів  на  вегето-судинну  дистонію  втричі 

вища за середню захворюваність у популяції.
2. Кількість зареєстрованих діагнозів ВСД серед студентів значно нижче 

за  реальну  кількість  хворих  у  зв’язку  з  наявністю  «німих»,  недіагностованих 
захворювань.

3. Для  посилення  виявлення  та  своєчасного  надання  допомоги 
студентам,  що  страждають  на  вегето-судинну  дистонію,  необхідне  подальше 
вивчення зазначеного питання.

ВЛИЯНИЯ СЕРМИОНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦНС У 
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ 

АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ

Бульчак В.Н., Зазгарская Т.В., Скрипченко А.Г.
Государственное  учреждение «Институт геронтологии АМН Украины» (Киев)

Высокий  процент  инвалидизации  постинсультных  больных  определяет 
актуальность  разработки  эффективных  методов  реабилитации.  В  основе 
восстановления  нарушенных  функций  лежит  пластичность  мозга  (В.И. 
Скворцова,  А.Б.  Гехт,  Garrgtly et  al).  Для  активации  процессов  пластичности 
применяют  реабилитационные  мероприятия  и  фармпрепараты способные 
модулировать  пластичность.  Одним из  препаратов  мультимодального  действия 
является  ницерголин (сермион).   Цель работы:  изучение  механизмов  влияния 
сермиона на функциональное состояние головного мозга у больных, перенесших 
инсульт. Материалы  и  методы: комплексное  клинико-неврологическое 
обследование  проведено  у  33  больных  пожилого  возраста  (средний  возраст 
63,3±2,7  года),  перенесших  атеротромботический  ишемический  инсульт  (ИИ). 
Программа  обследования  включала:  клинико-неврологический  осмотр,  УЗДС 
сосудов  головы  и  шеи  на  приборе  EN VISOR (Philips);  биоэлектрической 
активности головного мозга на 16-ти канальном электроэнцефалографе  Neurofax 
EEG-1100 (Nihon Kohden, Япония). больные получали сермион в дозе 4,0 мг  в/в 
капельно  в  течение  10  дней.   Обследование  проводилось  до  и  после  лечения 
сермионом. Результаты: Установлено  полушарные  особенности  влияния 
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сермиона  на  функциональное  состояние  ЦНС.  У  больных  с  левополушарной 
локализацией  ишемического  очага  изменения  биоэлектрической  активности 
головного  мозга  под  влиянием  сермиона  характеризируются  снижением 
интенсивности  в  диапазоне  медленных  ритмов  тэта  –  и  дельта  ритма, 
увеличением  частоты  α-ритма  в  двух.  У  больных  с  правополушарной 
локализацией  инсульта  сермион  увеличивает  интенсивность  в  диапазоне 
медленных ритмов и снижает интенсивность в диапазоне α-ритма. 

У  больных  с  левополушарным  инсультом  под  влиянием  сермиона 
увеличивается  увеличивает  линейную  систолическую   скорость  кровотока 
(ЛССК) в 2 полушариях в внутренней сонной артерии (ВСА), основной артерии 
(ОА),  позвоночной  (ПА),  задней  мозговой  артерии  (ЗМА).  У  больных  с 
локализацией ишемического очага в правом полушарии увеличивается ЛССК в 
двух ВСА, ПА, ЗМА и левой средней мозговой артерии (СМА)

Выводы:  У  больных,  перенесших  ишемический  инсульт  под  влиянием 
сермиона  повышается  функциональное  состояние  головного  мозга,  что  дает 
основание для включения сермиона в комплексную реабилитацию этой категории 
больных. 

ДИСФУНКЦІЯ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА ЯК ПРИЧИНА 
ХРОНІЧНОГО БОЛЮ ГОЛОВИ 

Васильчук І.С., Козлова О.О., Трінус К.Ф.
Державне підприємство «Санаторій «Конча-Заспа», 

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

 
            Актуальність.  Напевно, кожна людина відчувала у своєму житті біль 
голови.  Це  може  бути  короткочасний,  періодичний  біль  або  тривалий 
інтенсивний,  який  порушує  звичайний  ритм  життя  індивідуума.  Він   може 
виступати як самостійне захворювання (мігрень, кластерний головний біль), або 
як симптом  хвороби (травма голови, судинні захворювання, внутрішньочерепні 
не судинні  хвороби,  інфекції,  прийом деяких речовин,  метаболічні  порушення, 
патологія  ЛОР-органів).  У  нашій  практиці  біль  голови  часто  супроводжувався 
супутньою  симптоматикою  (нудота,  блювота,  головокружіння,  запаморочення, 
порушення  ходи),  що  не  виключає  вестибулярної  дисфункції.  Метою 
дослідження було виявлення частоти виникнення болю голови внаслідок патології 
вестибулярного аналізатора.

Матеріал та методи досліджень.  Було обстежено 35  хворих віком від 17 
до 72 років (середній вік хворих – 52,22±14,05р). Серед них – 12 чоловіків та 23 
жінки. Середній зріст пацієнтів 167,059±8,923 см. Вага – 83,1±19,1 кг, у 6 осіб 
вага перевищувала 100 кг. Середній термін перебігу захворювання – 14,69±14,95р. 
Для  дослідження  використано   клініко-неврологічне  обстеження,  специфічні 
опитники,  неврологічні  проби,  нистаґмографію,  пупілометрію,  постурографію, 
ЕКГ   з  неврологічними  тестами.  Інструментальне  обстеження  вестибулярного 
аналізатора  проводилось на постурографічній платформі  та  ротаційному стенді 
System 2000 фірми Micromedical Technologies (США).
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       Результати та їх обговорення.  Регулярні головні болі виявлено у 42,86% 
хворих, інтенсивні – 42,86% хворих, односторонні – 40%, пульсуючі – 31,43%. 
Тривалість болю від 1 до 72 год.,  у середньому  11,93±??? годин.  Асоційовані 
симптоми, які супроводжували болі голови:  нудота -  42,86%, блювота - 11,43%, 
затьмарення -  48,57%, шуми - 60%, заніміння - 73,53%. Підвищена чутливість під 
час болю до запахів – 5,71%, звуків – 42,86%, яскравого світла – 37,14%.
      У ході диференційованого опитування специфічних скарг  у 82,86 % пацієнтів 
виявлено  запаморочення,  у   34,28%  -  об'єктивне  головокружіння  (ілюзію  руху 
предметів), у 3,57% - суб'єктивне (ілюзію руху свого  тіла),   порушення координації 
відмічали 54,28% осіб, порушення ортостатики у 62,85% осіб, кінетоза (хвороба 
руху)  –  34,38%. При опитуванні виявлено: акрофобію у  48,57%, агорафобію у 
54,28%,  клаустрофобію  у  20%,  ніктофобію  у  25,71%,  асцендофобію  у  20%, 
десцендофобію  у  22,86%,  оптокінетичний  ністагм  (при  спогляданні  швидко 
рухливих предметів) менше десяти відсотків. Практично в усіх хворих з болями 
голови  виявлені  порушення  присінкової   функції.  Зокрема,  при  обробці 
результатів  20-бальної  шкали  вестибулопатія  виявлена  у  49,50%  хворих. 
Проведено також наступні діагностично-інструментальні обстеження:
• постурографія (реєстрація зміщень центру ваги тіла на стабільній та рухливій 
платформах при проведенні тестів) виявлено зниження функції від її ідеального 
стану  сомато-сенсорного  аналізатора  –  92,4% від  норми,  зорового  –  96%,  але 
найбільше  порушення  координації  та  рівноваги  за  рахунок  вестибулярної 
дисфунції – 73,8%;
• пупілометрія (реєстрація зміни діаметру зіниць) – мігрень – 11,4%, головний 
біль іншого походження – 20%.
• нистагмоґрафія – порушення вестибуло-окулярного рефлексу – 53,67% .
       Висновок.  Від  49,50%  до  53,67%  хворих  з  болями  голови  мали 
інструментально документовані порушення вестибулярної функції.

ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ВРОДЖЕНИХ ВАД 
РОЗВИТКУ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

Горб А.Л., Мартиненко Я.А.
Комунальний заклад « Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня» 

 
Актуальність. Частота дитячого інсульту складає 1,5-13,0 випадків на 100 

тис.  дитячого  населення  щорічно.  Захворюваність  геморагічним  інсультом 
складає від 1,1 до 5,1 випадків на 100 тис. (Лівшиц М.І., Попов В.Є., Ткачов В.В.). 
Інсульт входить в перші 10 причин смерті у дітей (Jordan L.S., Hills A.E., 2007 р.)

Найбільш частою причиною внутрішньомозкових  крововиливів  у  дітей  є 
артеріо-венозні  мальформації,  аневризми,  каверноми,  які  зустрічаються  у 
дитячому віці рідко, лише близько 2% від загальної кількості у дорослих. Частота 
розірваних вад розвитку судин головного мозку до 15 річного віку складає лише – 
1%, а  у віці 15-35 років понад – 10 %. Значна кількість вроджених вад розвитку 
судин залишаються не розірваними та не призводять до крововиливів. Вроджені 
вади судин можуть бути «сімейними».
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Мета. Під наглядом авторів на протязі 2000-2010 рр. знаходяться 3 хворих 
1–2 ступенів рідні,  у яких діагностовано вроджені  вади розвитку судин мозку. 
Вони  мали  особливості  клінічних  проявів  та  труднощі  кінцевої  верифікації 
діагнозу.

З  метою  оптимізації  діагностики  вроджених  вад  судин  головного  мозку 
проведений аналіз медичної документації хворих, які були представниками трьох 
поколінь однієї родини.

Дитина В.П., 1989 р.н. –  госпіталізована до ОДКЛ у 2000 р. з діагнозом: 
Вперше виникнений судомний синдром. 

Проведено  обстеження  (УЗДГ  судин  головного  мозку,  АКТ,  ЕЕГ, 
офтальмоскопія,  неврологічне  обстеження).  Структурних  змін  при 
нейровізуалізації та епілептичних патернів при ЕЕГ-досліджені не виявлено.

У 2003 р. у дитини знову виник генералізований тоніко-клонічний напад. 
Ургентно  госпіталізована  до  ОДКЛ,  при  МРТ-обстежені  діагностовано 
внутрішньомозкову гематому лобної долі.  Стан розцінений як паренхіматозний 
крововилив  внаслідок  розриву  артеріо-венозної  мальформації.  Дитина 
евакуйована до Інституту нейрохірургії, після ангіографічного обстеження діагноз 
підтверджено, проведено хірургічне лікування. Катамнестичне спостереження – 
неврологічний статус без вогнищевих змін, напади судом відсутні. 

 Хворий К.П., 1971 р.н. (рідний брат батька пробанда). Вперше звернувся за 
допомогою у 2004 році в зв’язку з нападами судом під час сну. КТ головного 
мозку  –  новоутворень  головного  мозку,  структурних  змін  не  виявлено;  УЗДГ 
судин  головного  мозку  –  ангіодистонія;  ЕЕГ  –  епілептична  активність  у 
потиличній  ділянці.  Встановлено  діагноз  –  епілепсія,  вірогідно  ідіопатична. 
Призначена  антиконвульсантна  терапія  іміностельбенами,  у  подальшому 
вальпроати та ламотриджини. У зв’язку з неефективністю терапії проведено МРТ 
головного мозку та МР-ангіографію – зміни, типові для множинних кавернозних 
ангіом з ознаками крововиливу у ліву скроневу область. Хворий консультований в 
Інституті нейрохірургії, діагноз підтверджено, хірургічного лікування не потребує 
у  зв’язку  з  дифузним  множинним  ураженням,  рекомендовано  продовжити 
протисудомну терапію.

Хворий В.П., 1939 року народження (рідний дідусь пробанда), звернувся за 
допомогою в 2009 році у зв’язку з вперше виникнувшим судомним нападом. На 
МРТ  головного  мозку  з  МР-ангіографією  –  в  лівій  задньо-тім’яній  області,  в 
басейні  ПМА,  патологічна  зона,  яка  складається  з  звивистих  судин,  розміром 
6,9х4,1х7,1 см. МР-ознаки артеріо-венозної мальформації лівої гемісфери.

 Висновки.
1. КТ та УЗДГ обстеження малоінформативні та не можуть бути достовірним 

критерієм виключення вроджених вад розвитку судин головного мозку.
2. Вперше  виникнувші  судомні  пароксизми,  як  у  дітей  так  і  у  дорослих, 

потребують МРТ головного мозку з обов’язковою МР-ангіографією.
3. Верифіковані  вади розвитку  судин головного  мозку  у  дітей чи дорослих 

потребують поглибленого обстеження рідних хворого.    

19



ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ІНСУЛЬТУ У 
ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

Горпинченко Є.І., Кучер К.Д., Розанова В.П., Трофімова О.Г.
Державна наукова установа « Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини»  Державного управління справами (Київ)

Інсульт належить до найбільш тяжких ускладнень артеріальної гіпертензії 
(АГ); він займає друге місце серед серцево-судинних захворювань, що призводять 
до  смерті.  Тому  запобігання  інсульту  та  інших  серцево-судинних  ускладнень 
являється пріорететним завданням первинної ланки охорони здоров’я. 

Мета: вивчення сумарного церебро воскулярного ризику хворих на АГ в 
умовах реальної поліклінічної (амбулаторної) практики.

Матеріали та методи: обстежено 71 хворий на гіпертонічну хворобу ІІ-ІІІ-
стадій віком від 37 до 85 років (середній вік 62,6 року). З них 38 хворих (53,5%) 
були  чоловіки.  Веріфікацію  діагнозу  проводили  з  використанням  критерієв, 
рекомендованих  Українською  асоціацією  кардіологів  та  Європейським 
товариством  гіпертензії  та  кардіології.  В  обстеження  не  включали  осіб,  які 
перенесли  гостре  порушення  мозкового  кровообігу.  Прогнозування  церебро 
воскулярного  ризику  інсульту  проводили  по  бальній  системі  (Фремінгемська 
модель)  з  використанням  показників  сістолічного  артеріального  тиску  (САТ), 
паління,  цукрового  діабету,  серцево-судинних  захворювань  та  фібриляції 
передсердь. Ризик  оцінювався  як  низький  при  вирогідності  розвитку 
інсульту напротязі наступних 10 років  <10%, проміжний - 10%-20%, високий - 
20%-30% та дуже високий - >30%. Лікувально  профілактичні  заходи  проводили 
згідно  локального та  національного протоколів  з  діагностики,  профілактики та 
лікування  АГ.  Результати: прогнозований  ризик  інсульту  в  цілому  по  групі 
становив 24,6%  (високий ризик). В залежності від величини ризику хворі були 
поділені  на  дві  групи:  до  І  групи  були  включені  28  хворих  низького  та 
проміжного ризику інсульту (<20%); до ІІ групи – 43 хворих високого та дуже 
високого ризику (>20%). Середній вік І групи був 56,5 років, ІІ-69,1 років.
Ризик розвитку церебральних ускладнень при АГ залежить від ступеню зниження 
артеріального тиску та стабільності його контролю. Так цільовий рівень САТ в 
цілому  по  групах  був  досягнутий  у  39  хворих  (54,9%);  при  цьому  в  І  групі 
цільовий рівень САТ відмічався у 25 пацієнтів (89,3%) у ІІ групі - 14 пацієнтів 
(33,5%). При аналізі поширеності інших факторів ризику в ІІ групі спостерігалося 
більше: паління-12 з 15, наявність цукрового діабету - 11 з 12, міготлива арітмія – 
7 з 10. Показники індексу маси тіла: в І групі становили 28,8 кг/м?, в ІІ групі -  31,7 
кг/м?.  Висновок:  Таким чином стратифікація ризику інсульту показало більш 
виражане  модифіковані  фактори  ризику  у  хворих  з  високим  і  дуже  високим 
ризиком  і  тому  для  переходу  їх  в  групу  помірного  ризику  необхідно  більш 
інтенсивна медикоментозна (гіпотензивна) терапія та модифікація способу життя 
(відмова від паління, зниження маси тіла).
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Гостева А.В. Заец С.С
Херсонская городская клиническая больница

Вступление.  Тромболитическая терапия (ТЛТ) – единственная на сегодняшний 
день  возможность  высокоэффективной  помощи  при  ишемическом  инсульте, 
которая позволяет восстановить кровоток в пораженном сосуде и предотвратить 
необратимые изменения в ткани мозга.
               В чем эффективность и в тоже время опасность ТЛТ?  
 Введение  в  организм  значительного  количества активаторов  плазминогена 
оказывает заметное влияние на систему гомеостаза:
- разрушение и падение уровня фибриногена;
- инактивация факторов свертываемости;
- разрушение внутритромбоцитарного фибрина.
         Как результат - провокация состояния системной гипокоагуляции, риск 
кровотечения, в тоже время ТЛ открывает окклюзированный сосуд и повышает 
шансы пациента на полное выздоровление.
           Цель: Оценить возможности и особенности проведения тромболитической 
терапии в условиях многопрофильной городской больницы.
           Материал  и  методы исследования:  больные  в  остром  периоде 
ишемического  инсульта  в  пределах  «терапевтического  окна»  (до  3-х  часов  от 
начала инсульта), где исключались больные с наличием противопоказаний к ТЛТ. 
Объективизация  осуществлялась  путем  проведения  спиральной  компьютерной 
томографии (КТ) головного мозга.
           Результаты. На сегодняшний день в условиях городского инсультного 
центра г. Херсон было проведено 14 тромболизисов с использованием тканевого 
активатора  плазминогена  в  дозе  0,9  мг  на  килограмм  массы  тела.  Отделение 
занимает второе место по Украине по количеству проведенных манипуляций. Из 
них, пациентов в первый час от начала заболевания - 12,  через  1-1,5 часа - 1 , 
через  2-3 часа - 1 пациент. Только у одного больного отмечалась геморрагическая 
трансформация зоны ишемии,  однако после  проведенной интенсивной терапии 
больной был выписан с минимальным неврологическим дефицитом. Летальных 
исходов не отмечалось. Что касается результатов проведенного лечения, то у 4-х 
больных  сохранился  парез  средней  степени  (28%)  от  исходной  плегии,  у  8 
пациентов (57%) - легкий парез и сенситивные нарушения, 2 пациента выписаны 
без неврологического дефицита.
         Выводы. Анализируя проведенные наблюдения, необходимо отметить, что 
наилучший  результат  получен  у  пациентов  в  первый  час  от  начала  развития 
инсульта. Основной проблемой и препятствием для проведения  ТЛТ  является 
потеря  времени  на  догоспитальном  этапе.  К  сожалению,  несмотря  на 
многочисленные выступления в СМИ, проведением бесед с врачами КСП, очень 
небольшое  количество  больных  поступает  в  первые  часы  от  начала  развития 
заболевания.  Зачастую  причиной  этого  является  неадекватная  оценка  своего 
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состояния  пациентом  и  его  родственниками.  Из  этого  следует,  что  активная 
пропаганда медицинских знаний среди населения является важной составляющей 
успешного  процесса  своевременного  оказания  медицинской  помощи  при 
ишемическом инсульте.

МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦЕРВИКОКРАНИАЛГИЙ ПРИ 
ОСТЕОХОНДРОЗЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

         
Григорова И.А., Резниченко Е.К., Пахомова М.И., Пекарская И.Д.

Харьковский национальный медицинский университет
   

    Головная боль и боли в шеи являются самой ранней, а зачастую и основной 
жалобой пациентов, страдающих шейным остеохондрозом.
   Целью нашего  исследования  явилось  комплексное  изучение  клинико-
инструментальных аспектов цервикокраниалгий на фоне остеохондроза шейного 
отдела позвоночника для разработки оптимальной лечебной тактики.
   Материалы и методы. Нами было обследовано 123 человека в возрасте от 18-
30  лет  с  клиническими  проявлениями  рефлекторных  синдромов  шейного 
остеохондроза  в  виде  цервикокраниалгий,  проходивших   стационарное  и 
амбулаторное обследование в неврологических отделениях ХОКБ и ХГКБ № 20. 
Из них 97 (78,8%) составили женщины, 26 (21,2 %) – мужчины. Длительность 
заболевания составляла от 1 до 10 лет. 
   Всем  больным  были  проведены:  компьютерная  томография, 
рентгеноспондилография  шейного  отдела  позвоночника  в  двух  проекциях  с 
функциональными  нагрузками,  транскраниальная   допплерография  (ТКДГ)  на 
аппарате «Сономед – 324/М» фирмы «Спектромед» (Россия). Полученные данные 
были  стаистически  обработаны.  Также  была  изучена  контрольная  группа, 
состоявщая  из  30  практически  здоровых  лиц.  Результаты.  Сосудистые 
рассторойства  у обследуемых пациентов проявлялись синдромом региональной 
церебральной  ангиодистонии.  Отмечалась  венозная  недостаточность,  которая 
была  связана  с  затруднением  венозного  оттока  из  полости  черепа  или 
недостаточностью венозного кровообращения в мягких  покровах головы и шеи.

Выводы.  Анализ  полученных  данных  выявил  смешанный  (мышечно-
сосудистый) механизм  возникновения  цервикокраниалгий, являющийся 
клиническим  проявлением  рефлекторных  синдромов  шейного  остеохондроза  у 
лиц молодого возраста.  В связи с чем, комплексное лечение данной категории 
пациентов  целесообразно  включать  противовоспалительные  препараты, 
миорелаксанты,  венотоники,  сосудистые  и  вегетотропные  препараты,  а  также 
препараты уменьшающие ирритативно - пароксизмальные явления и купирующие 
болевой  синдром,  в  сочетании  с  физиотерапевтическими  методами. 
Своевременная  диагностика  и  правильный  подход  к  лечению  в  дальнейшем 
приведет  к  ранней  реабилитации  больных  и  повышению  трудоспособности 
больных  молодого  возраста  с  цервикокраниалгиями  на  фоне  остеохондроза 
шейного отдела позвоночника.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ  ПАЦІЄНТІВ У ПРАКТИЧНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРІВ ПОЛІКЛІНІЧНО-АМБУЛАТОРНИХ ЗАКЛАДІВ

Дементьєва О.В., Мельничук Н.О., Цанько І.І.
Державна наукова установа «Науково практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

Одним  із  керованих  факторів  ризику  в  профілактиці  хронічних 
неінфекційних захворювань -   є  харчування.  Важливу роль при цьому відіграє 
харчова поведінка людини, яка включає різні процеси, які відбуваються навколо 
прийому  їжі:  вибір  продуктів   харчування,  сам  процес  споживання  їжі  та  ті 
наслідки,  які  спричиняють харчові  продукти у  конкретної  людини.  Вивченням 
харчової  поведінки  займаються  різні  спеціалісти,  однак  найбільш актуальними 
вони стають для лікарів при первинному контакті пацієнта та лікаря.  

На  жаль,  переважна  більшість  людей,  у  яких  є  ризики  виникнення 
аліментарнозалежних захворювань, це навіть не усвідомлюють. Більшість із них 
вважає  себе  практично  здоровим,  до  лікарів  вони  не  звертаються,  вони  не 
контролюють  свій  стан  здоров’я.   Так  кожний  другий  пацієнт  з  наявною 
надлишковою  масою  тіла  та  кожний  третій  із  ожирінням   І  стадії  навіть  не 
намагається вносити якісь зміни у свій раціон харчування.  Мета дослідження: 
вивчити методи дослідження харчової поведінки, які можуть бути використані в 
практичній  діяльності  лікарів   амбулаторно-поліклінічної  служби.  Методи 
дослідження:   Визначити  відношення  пацієнта  до  харчування,  процесу 
споживання їжі можна за допомогою спеціальних анкет та опитувальників. Вони 
частково  заповнюються  як  пацієнтами,  так  і  лікарями,  але  оцінюються  вони 
тільки  спеціалістами.   Серед  існуючих  можна  використати  наступні:  Анкету 
суб’єктивної  оцінки  харчування  (Scored Patient-Generated Subjective Global 
Assessment (PG-SGA), «Тест відношення до споживання їжі (Eating Attitudes Test,  
шкала  ЕАТ-26 ),  голландський  опитувальний  DEBQ (Dutch Eating Behavior 
Questionnaire)  та  інші. Однак  всі  вони  не  є  самостійними  діагностичними 
методиками, а використовуються для скрінінга та попередньої оцінки. 

Нами проведено  скрінінгові  дослідження  для визначення  типів   харчової 
поведінки пацієнтів 3 вікових груп: І група - особи до 25 років ( 40 осіб), ІІ група 
–  особи  40-75  років  (  40  осіб).  Опитування   проведено  за  допомогою 
голландського опитувальника  DEBQ. Пацієнтам було запропоновано відповісти 
на 33 запитання.  Попередньо у всіх пацієнтів було визначено антропометричні 
показники: зріст, маса тіла, індекс маси тіла.

Згідно  із  даним  опитувальником  визначають  3  типи  харчової  поведінки: 
обмежувальний,  емоційогенний,  екстернальний.  Обмежувальний  тип  вказує  на 
високу здатність особи до певних обмежень у виборі харчових продуктів та до 
дотримання  спеціальних  раціонів.  Емоційогенний тип  вказує  на  вплив  емоцій, 
настроїв особи у виборі продуктів харчування. Екстернальний  тип свідчить про 
вплив  на  особу  зовнішніх  факторів:   зовнішнього  виду   продукту,  запахів, 
обставин, які  супроводжують процес споживання їжі. 
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Отримані результати.  Харчова поведінка людей різних вікових груп має 
свої особливості. Так у молодих  людей  віком до 25 років з нормальною масою 
тіла  66,79±10,01  та  відповідно  оптимальним  індексом  маси  тіла  (23,11кг/м2) 
Коефіцієнти,  що  характеризують  тип  поведінки,  не  перевищують  оптимальні 
показники:  обмежувальний тип – 2,11±0,32 (норма 2,4); емоціогенний – 1,82±0,22 
(норма 1,8), загалом порушення харчування мають місце лише у 23% опитуваних. 
Однак навіть у цьому віці  вже спостерігається тенденція до такого порушення 
харчової поведінки, як екстернальний тип поведінки – 3,05±0,51 ( норма – 2,7). 

У осіб старшого віку порушення харчової поведінки реєструються значно 
частіше  –  в  середньому  у  60%  осіб.  Для  цих  осіб  характерним  є  загалом 
збільшення маси тіла (80,04±9,07кг) і відповідно індексу маси тіла (в середньому 
по групі 28,31кг/м2). Особам цієї групи вже досить важко самостійно обмежувати 
свій  раціон  харчування,  коефіцієнт,  що  характеризує  обмежувальний  тип 
поведінки  вже  перевищує  верхній  допустимий  рівень  –  2,67±0,3  (норма  2,4). 
Показник, що характеризує  емоціогенний тип залишається в нормі – 1,73±0,31 
(норма  1,8).  Суттєвого  впливу  в  цьому  віці  набувають  зовнішні  фактори: 
показник,  що  характеризує  екстернальний  тип  харчової  поведінки  становить 
3,14±0,61  (норма  2,7).  Висновок: дослідження  харчової  поведінки  людей  має 
важливе  значення  для  розробки  шляхів  профілактики  аліментарнозалежних 
захворювань. Доцільним є вивчення харчової поведінки не тільки у хворих людей, 
але й у осіб, які вважають себе практично здоровими. 

ЭТИОЛОГИЯ НАРУШЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ   ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ  У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРАЛЬНО-

БАЗИЛЯРНОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Долгополова Т.А., Швидка И.Л.
Государственное научное учреждение «Научно-практический центр 

профилактической и клинической медицины» Государственного управления 
делами  (Киев)

Вступление: Одной из наиболее  частых причин инвалидизации и смерти 
является  ишемический  мозговой  инсульт.  Основные  клинические  проявления 
цереброваскулярной  патологии  вертебрально-базилярной  системы  (ВБС): 
головокружение, астенический синдром, вегетативно-сосудистые расстройства и 
статокоординаторные  изменения  (нарушения  функции  системы  равновесия). 
Актуальной  разработкой  метода  оценки  риска  хронической  недостаточности 
мозгового кровообращения (ХНМК), мозгового инсульта является церебральная 
допплерография  (УЗДГ),  позволяющая  оценить  функциональные  изменения 
сосудов  ВБС.

Цель: Целью  настоящего  исследования  явилось  уточнение   этиологии 
нарушения церебральной гемодинамики  у пациентов с ХНМК в ВББ при помощи 
УЗДГ

Материал и методы: были обследованы 148 больных в возрасте от 29 до 59 
лет,  имеющие  жалобы  и  клинические  проявления  патологии  нарушения 
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кровообращения в ВББ. Всем пациентам проводилась УЗДГ на аппарате Pro Focus 
2202 ( Дания), линейным и  транскраниальным датчиками.

Результаты: При допплерографическом обследовании было установлено, 
что из 148 больных у 102 (68,9%) сосудистая недостаточность в ВББ была связана 
с шейным остеохондрозом, у 19 (12,8%) – со стенозирующе - окклюзирующим 
поражением  подключичной  артерии  (ПкА),  позвоночной  (ПА)  или  основной 
артерии(ОА),  а  у  27  (18,2%)  -  с  обоими  патологическими  процессами.  У 
пациентов  с  ХНМК  при  нарушениях  кровотока  вследствие  экстравазальной 
компрессии  и  дегенеративно-дистрофических  изменений  в  шейном  отделе 
позвоночника появлялись паттерны стеноза и (или) гипоперфузии в сегменте V4 
позвоночной  артерии.  Также  выявлялась  гипоперфузия  по  задним  мозговым 
артериям  .  При  сочетанном  атеросклеротическом  и  экстравазально  - 
компрессирующем  поражении  артерий  ВББ  методом   церебральной  УЗДГ 
выявлено сочетание вышеперечисленных признаков. Изменения в ВББ у больных 
с ВБН имели общие черты в виде гипоперфузии в сегменте V3 ПА (динамика 
линейной  скорости  кровотока  (ЛСК),  сосудистая  резистентность, 
цереброваскулярная реактивность). 

Выводы: Выявлена прямая значимая (p<0,05) корреляционная связь между 
линейной  скоростью  кровотока  по  позвоночной  артерии  и  индексом 
цереброваскулярной реактивности (ИЦВР), зарегистрированном инсилатерально, 
т.е. на стороне с большей выраженностью гипоперфузии по позвоночной артерии 
ИЦВР был снижен в большей степени.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЫТ РАБОТЫ  ПРОГРАММЫ СКРИНИНГОВОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ  ПАЦИЕНТОВ С ОККЛЮЗИОННО- 

СТЕНОТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОННЫХ АРТЕРИЙ  В 
КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ

Дюба Д.Ш., Родин Ю.В., Евтушенко С.К., Симонян В.А., 
Марусиченко Е.А., Воропаева Т.Ю.

Государственное учреждение «Институт неотложной и восстановительной 
хирургии имени В.К. Гусака» АМН Украины  (г. Донецк)

Цель исследования. Оценить эффективность системы ранней диагностики 
и  комплексного  лечения  больных  с  хронической  мозговой  недостаточностью 
(ХСМН) в промышленном регионе Донбасса.

Материлы и методы. Институт неотложной и восстановительной хирургии 
им.  В.К.  Гусака  АМН Украины является  инициатором в  организации системы 
комплексной  диагностики  и  лечения  больных,  страдающих   хронической 
сосудисто- мозговой недостаточностью в промышленном регионе Донбасса.  Для 
решения  этой  проблемы  в   2000  году,  в  институте  организован  и  успешно 
функционирует - центр реконструктивной ангионеврологии. Который включает: 
отделения  сосудистой  хирургии  и  ангионеврологии,  диагностический  центр, 
отделение  рентгенэндоваскулярной  хирургии,  лабораторию  спиральной 
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компьютерной   и  магнитно-  резонансной  томографии,  лабораторию 
фундаментальных исследований. С 2001 года в центре осуществляется программа 
скринингового  обследования  контингентов  населения  г.Донецка  и  области, 
имеющих  факторы  риска  развития  инсульта.  Скрининговое  обследование  за 
время  существования  центра   прошли  10236  пациентов.  Все  пациенты  с 
верифицированной патологией сонных артерий взяты на диспансерный учет. В 
центре  реконструктивной ангионеврологии     на  диспансерном  учете  с 
окклюзионно- стенотическим поражением сонных артерий  состоит 2487 человек, 
из  них прооперированные – 1002 больных. Для контроля факторов риска, а также 
информирования больного о его состоянии здоровья необходимо  динамическое 
наблюдение  за  больным,котрое  преследует    следующие  цели:  профилактика 
рестенозов и воздействие на факторы риска атеросклероза.Контрольные осмотры 
ангионеврологом  осущесвляются в сроки 1,3,6 мес. и далее каждые пол года. 

Результаты  и  обсуждение.  При  анализе  оперированнных   больных 
выявлен  четкий  профилактический  эфефкт  каротидной  эндартерэктомии. 
Клинические  проявления   за  десять  лет  наблюдения  были  представлены 
следующим  образом:  нарушения  мозгового  кровообращения   у 
прооперированных больных  –  18(1,79%)  случаев;  у  7  больных  (0,69%)были 
рестенозы; 17 больных(1,69%) умерли от различных не мозговых причин. 

Выводы. Создание  центра  реконструктивной  ангионеврологии  на 
принципах междисциплинарного подхода к  диагностике  и лечению поражений 
магистральных  артерий  головы   позволяет  существенно  повысить  качество  и 
эффективность  первичной  и  вторичной  профилактики  цереброваскулярных 
заболеваний в регионе. 

ІННОВАЦІЙНІ АВТОМАТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ У 

БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ

Дячук Д.Д., Якобчук А.В., Мархонь І.П., Кубатко В.Н.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

Закон  України «Про інформацію» заклав правові основи діяльності у сфері 
інформатизації.  Подальшому її  розвитку сприяли Закони  України «Про захист 
інформації  в  автоматизованих  системах», «Про  Національну  програму 
інформатизації»,  Парламентські  слухання та  нормативно-директивні  документи 
Міністерства  охорони  здоров'я  України, які  встановили  основи  регулювання 
правових  відносин  щодо  захисту  інформації  в  автоматизованих  системах. 
Концепцією Національної програми інформатизації визначено загальні принципи 
державної політики у сфері інформатизації, що формуються  як  складова частина 
соціально-економічної   політики  держави  в  цілому  і  спрямовуються  на 
раціональне    використання  промислового  та  науково-технічного  потенціалу, 
матеріально-технічних  і  фінансових  ресурсів  для  створення  сучасної 
інформаційної  інфраструктури.  Вже  на  підставі  цих  та  інших документів 
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затверджено План заходів щодо розробки проекту "Система обміну медичними 
даними  між  лікувально-профілактичними  закладами  з  використанням 
інформаційних  та  телемедичних  технологій"  та  ряд  інших  актів,  які  створили 
умови  для  подальшого  впровадження  та  розробки  власних  автоматизованих 
систем управління.

Мета. На підставі аналізу розвитку національної нормативно-правової бази 
у сфері інформатизації і власних розробок визначити найбільш раціональні шляхи 
впровадження  інформаційних технологій  у  багатопрофільному закладі  охорони 
здоров’я амбулаторно-поліклінічного типу.

Матеріали  і  методи.  Нормативно-правові  акти  з  питань  інформатизації, 
аналітичний,  історичний,  логічний  методи  та  метод  комп’ютерного 
програмування.

Результати  та  обговорення.  Забезпечення  якісного  надання  пацієнтам 
медичної  допомоги  та  підвищення  її  рівня  доступності  є  можливим  за  умови 
широкого  запровадження  медичних  інформаційних  систем  та  технологій  які 
враховують  досвід  впровадження  та  ефективність  роботи  підтвердженою 
практикою. 

Критеріями  ефективності  запровадження  інформаційних  систем  можна 
вважати   підвищення  рівня  медичного  обслуговування  пацієнтів  завдяки 
зменшенню часу медичного персоналу на отримання інформації про пацієнта та 
оформлення медичної документації.

Основними принципами організації технології роботи з медичними даними в 
кожному  закладі  охорони  здоров’я  вважається  дотримання  безпеки  і 
конфіденційності,  забезпечення  збереження  даних  отриманих  з  різних  систем 
введення  інформації,  швидкості   пошуку,  зручності  та  мінімізації  помилок  які 
обумовлюється людським фактором. 

Процесний  підхід  в  організації  медичної  інформаційної  системи 
забезпечується створенням локальної комп’ютерної мережі, серверу бази даних та 
системи управління, серверу доступу до глобальної мережі та робочих станцій. 
При запровадженні інформаційної системи організації лікувально-діагностичного 
процесу  в  Державній  науковій  установі  «Науково-практичний  центр 
профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (Центр) 
враховувались  специфічні  особливості  діяльності  установи,  яка  об’єднує  як 
принципи  організації  інформатизації  багатопрофільного  амбулаторно-
поліклінічного  закладу,  так  і  статутні  завдання  наукової  установи  та  форми 
роботи на засадах добровільного медичного страхування. 

У  Центрі  створено  власну  єдину  медичну  комп'ютерну  інформаційну 
систему, об’єднану у локальну комп’ютерну мережу, структурними одиницями 
якої  є  клінічні  відділення  та  наукові  підрозділи  установи.  Розробка   і 
впровадження  електронної  медичної  картки   дозволило  більш  раціонально 
використовувати ресурси установи, дало можливість вилучити помилки з процесу 
реєстрації та запису, вирішило питання отримання медичної інформації пацієнтом 
через глобальну мережу Інтернет. 

Впровадження  цієї  інновації  має  низку  таких  переваг,  як  ефективне 
планування  та  використання  робочого  часу  медперсоналу  та  надання  пацієнту 
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інформації  щодо  розкладу  роботи  клінічних  відділень,  скорочення  часу 
обслуговування пацієнтів та конфіденційності дистанційного запису на прийом до 
лікаря,  прискорення збору та обміну інформацією про різноманітні обстеження 
пацієнтів,  змога автоматичного формування облікових та  звітних статистичних 
форм,  які відтепер отримуються в автоматичному режимі, отримання інформації 
про кількісний склад пацієнтів, їх нозологічну структуру,  оформлення медичної 
документації та на заповнення облікових та звітних статистичних форм, як для 
оперативної  роботи  так  і  для  наукових  досліджень,  не  відволікаючи  на  це 
персонал,  отримання  оперативних  даних  та  на  їх  основі  своєчасно  приймати 
управлінські рішення, цілеспрямовано впливати на наслідки медичних втручань.

Власний  веб-сайт  та  доступ  до  глобальної  мережі  надав  можливість 
інформувати населення про нові форми та технології надання медичної допомоги, 
що широко впроваджуються у Центрі, цілодобово дистанційно отримувати дані 
персонально  кодифікованої  медичної  картки,  інтерактивно  відповідати  на 
запитання пацієнтів, вести попередній запис на консультації, надавати медичному 
персоналу  установи  інформацію  щодо  сучасних  медичних  технологій  та 
безперервно підвищувати кваліфікаційний рівень.
       Електронна медична картка формується завдяки роботі всіх організаційно-
функціональних  підрозділів  медичної  установи,  які  залучені  до  лікувально-
діагностичного та реабілітаційного і науково-дослідницького процесу. 

В умовах реформування галузі охорони здоров'я при поетапному її переході 
на  принципи  страхової  медицини  необхідно  мати  інформаційний  зв'язок 
лікувального  процесу  з  економічними  розрахунками.  Для  цього  в  медичній 
установі створюється автоматизована система економічного розрахунку вартості 
лікування  пацієнта,  яку  засновано  на  взаємодії  з  системою  контроля  витрат 
матеріалів  та  медикаментів,  а  також  використання  медичного  обладнання, 
ресурсів та робочого часу персоналу.

Важливим  питанням  у  створенні  та  функціонуванні  такої  інформаційної 
системи  є  підготовка  кадрів  для  роботи  в  системі  електронного  ведення 
документації.  Чим краще підготовленний персонал медичної установи та більш 
учасників беруть участь у цьому процесі – тим ефективнішим має бути кінцевий 
результат.

Висновки. Комп'ютерна інформаційна система позитивно впливає на якість 
та швидкість лікувально-діагностичного процесу. 

Впровадення електронної медичної картки пацієнта - це перехід до більше 
оперативного засобу отримання, обміну та зберігання медичних та статистичних 
даних. 

На  прикладі  Центру  при  створені  медичної  електронної  картки 
враховувалось,  що  для  дотримання  безпеки,  конфіденційності  та  надійності 
зберігання медичних даних потрібно створити комунікаційний центр між різними 
медичними  установами  та  центром  обробки  даних  для  медичних  електроних 
карток. Вирішення цього питання можливе за умови реформи охорони здоров’я та 
введення обов’язкового державного медичного страхування з розробкою єдиних 
протоколів  зберігання  та  отримання  медичної  інформації  та  економічних 
розрахунків. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫХ СИНДРОМОВ

Евтушенко С.К., Гончарова Я.А., Симонян В.А., 
Филимонов Д.А., Марусиченко Е.А.

Государственное учреждение «Институт неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака» АМН Украины  (г. Донецк)

Нейроваскулярные синдромы представляются собой одну из наиболее часто 
встречаемых  патологий  нервной  системы.  Успешная  терапия  туннельных 
синдромов  является актуальной медицинской и экономико-социальной задачей.

Цель  работы:  разработать  эффективную  схему  диагностики  и 
дифференцированного лечения туннельных синдромов.

Материалы и  методы.  В  течение  5  лет  мы наблюдали  42  пациентов  в 
возрасте  от 21 до 67 лет с  картиной туннельного синдрома.  Также нами было 
проконсультировано  20  пациентов  с  нейроваскулярной  патологией  на  фоне 
основного заболевания в отделении комбустиологии. Из них невропатия лучевого 
нерва наблюдалась у 15 человек, малоберцового нерва – у 11 человек, локтевого – 
у 8 пациентов, срединного нерва – у 2 больных, седалищного нерва – также у 2 
пациентов, синдром запястного канала у 5 человек. Всем пациентам проводился 
тщательный  неврологический  осмотр  с  применением  функционально-
диагностических  проб  (тесты  Тинеля,  Фалена,  Фромена,  Вартенберга, 
оппозиционной  пробы  и  др.).  Лабораторное  исследование  включало  помимо 
общеклинических  анализов  определение  состояния  системы  гемостаза.  Для 
оценки микроциркуляции применялся метод лазерной доплеровской флоуметрии. 
Базовым исследованием являлась электронейромиография.

Результаты.  При  выборе  алгоритма  лечения  мы  учитывали  степень 
функциональных расстройств пораженных нервов. При легкой функциональной 
недостаточности  (снижение  проводимости  до  25%)  мы  использовали 
общепринятую  схему  лечения  с  назначением  нестероидных,  вазоактивных 
препаратов,  витаминов  группы  B,  нейропротекторов.  При  функциональной 
недостаточности  средней  степени  выраженности  помимо  вышеперечисленного 
лечения  активно  применялась  игольчатая  электромиостимуляция  и 
трансмагнитная  стимуляция  паретичных  мышц.  При  выраженной 
функциональной недостаточности эффективным оказалось оперативное лечение - 
невролиз «острым путем».

Выводы: используемый  клинико-инструментальный  комплекс  позволяет 
определить  степень  тяжести  поражения  нерва  при  туннельном  синдроме  и 
рекомендовать дифференцированный подход к терапии. 

РОЛЬ  КЛИНИЧЕСКИХ, ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ  И БИОХИМИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ 
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ПОРАЖЕНИЕМ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГРУПП 
РИСКА  ОСТРЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Евтушенко С.К, Дюба Д.Ш.,Евтушенко И.С., Симонян В.А., Гончарова Я.А. 
Государственное учреждение «Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака» АМН Украины  (г. Донецк)

Целью  исследования  стало   изучение  клинических  проявлений 
атеросклеротического  стеноза  сонных артерий у  больных и   их  взаимосвязи  с 
гемодинамическими и биохимическими  нарушениями с выделением групп риска 
острых церебральных осложнений.

Материалы  и  методы.  Были    обследованы  186  пациентов  с 
атеросклеротическим поражением сонных  артерий, ишемическим  инсультом в 
анамнезе.  Критерием включения в исследование были подтверждённый диагноз 
гетерогенного  ишемического  инсульта  на  фоне  гемодинамически  значимого 
(более  70%)  каротидного  стеноза,  согласно  результатам  ультразвукового 
дуплексного  сканирования  сонных  артерий  и  МРТ  головного  мозга. 
Согласно,  проведенного  исследования  атеротромботический  инсульт 
перенесли 136 (73,1%), гемодинамический 38 (20,45%), кардиоэмболический 
12(6,45%).  Кроме того использовались  биохимические методы исследования: 
определение  липидограммы  (ОХС,  ЛПНП,  ЛПОНП,  ТГ),  показателей 
свертывающей  системы (  АДФ  –АГ  тромбоцмтов,  РФМК,  АЧТВ);   уровня 
гомоцистеина;  С-  реактивного белка;   показателей ПОЛ  (каталаза,  малоновый 
диальдегид восстановленный глутатион, глутатионпероксидаза) и  статистическая 
обработка данных.

Результаты исследования.  При клинико-  неврологическом  обследовании 
по  шкале  NIHSS   исходный  средний  балл  в  группе  больных  составил  в 
13,13±1,91. Общий  холестерин крови   в группе больных был-  7,83±0,75 мкмоль/л, 
холестерин   ЛПНП   4,91±0,64  мкмоль/л,  холестерин   ЛНОНП  -  1,47±0,12 
мкмоль/л, уровень  С-реактивного  белка  в группе больных (n=186)  была  в  группе 
(9,13±0,5  мг/мл).   Было  выявлено  угнетение  антиоксидантной  системы 
( восстановленный глутатион  822,34±61,98 мкмоль/л  )  и активация процессов 
перекисного окисления липидов (малоновый диальдегид   2,29±0,08 мкмоль/л). 
Уровень  гомоцистеина  в исследуемой группе составил -14,14±0,47 мкмоль/л.  До 
операции  все пациенты не имели значимых изменений  свертывающей системы, 
за  исключением  некоторого  повышения    АДФ  агрегации 
тромбоцитов(21,89±2,58%).    Проведенный  корреляционный  анализ  позволил 
сделать следующие выводы.

Выводы. Для  больных с симптомным стенозом (более 70%)  характерно 
повышение  исходных  показателей  ЛПНП,  АДФ  агрегации  тромбоцитов, 
активация системного воспалительного   ответ    и гомоцистеина,   снижение 
восстановленного  глутатиона,  что    является дополнительным  показанием  к 
проведению каротидной эндартерэктомии  и  в  дальнейшем  в  послеоперационном 
периоде проведению мониторинга этих показателей.  
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КОМПЛЕКСНОГО ПОХОДА К ЛЕЧЕНИЮ ЭПИСИНДРОМА 
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Жогов Ю.А.
Киевская городская психоневрологическая больница № 1

Обследовано  68  больных  страдающих  различными  формами 
эпилептической  болезни.  У  большего  числа  больных  наблюдалась 
посттравматическая  эпилепсия,  осложнившаяся  в  ряде  случаев  токсическими 
факторами,  имели  место  также  постинфекционное  поражение  ЦНС 
(перенесенные  в  анамнезе  менингоэнцефалиты),  сосудистые  расстройства 
(дисциркуляторная энцефалопатия). 

 Больным  проводилось  обследование:  магнитно-резонансная  томография 
головного  мозга  (МРТ),  контрастная  ангиография  сосудов  головного  мозга, 
электроэнцефалография (ЭЭГ).  Проведенные исследования показали поражения 
вещества  головного  мозга,  сосудистых  бассейнов  головного  мозга,  различную 
степень  гидроцефалического  синдрома.  На  ЭЭГ  наблюдалась  в  большинстве 
случаев эпилептическая активность в виде пиков и острых волн,  чаще всего в 
височной области.

В  клинической  картине  наблюдались  различные  типы  судорожных 
припадков - от клонических до тонических, абсансы и  миоклонии. Однако чаще 
наблюдались  смешанные  формы  судорог.  Кроме  судорожного  синдрома  в 
клинической картине имели место снижение памяти различной степени тяжести, 
различные типы эмоциональных расстройств, нарушения сна и т.д. У некоторых 
больных наблюдались выраженные изменения в неврологическом статусе даже в 
межприступном  периоде  в  виде  пирамидных  расстройств  (патологические 
симптомы  Бабинского,  Россолимо,  Менделя-Бехтерева,  Пусеппа,  Чаддока, 
феномен  Штрюмпеля  и  др.),  псевдобульбарные  симптомы  (с.  Маринеску-
Радовичи, ротовой рефлекс Бехтерева, дистанс-оральный рефлекс и др.). Больным 
проводилась   противоэпилептическая  терапия:  фенобарбитал,  карбамазепин, 
ламотриджин, вальпроаты; на высоте судорожного приступа вводился диазепам 
20-40  мг  в\в.  В  процессе  лечения  наблюдалось  уменьшение  частоты 
эпилептических припадков, нормализация электроэнцефалографической картины. 
Следует  заметить,  что  проведение  мощной  антиоксидант  ной  терапии 
существенно  уменьшало  количество  приступов  и  облегчало  подбор 
противоэпилептических  препаратов,  что  говорит  о  необходимости  проведения 
комплексного  подхода  к  лечению  эписиндрома  в  клинической  практике. 
Проведенные  исследования  свидетельствуют  о  положительном  влиянии  ряда 
препаратов и представляют несомненный интерес для дальнейшего углублённого 
изучения данного вопроса.

ВПЛИВ КОРТЕКСИНУ НА ДИНАМІКУ ПЕРЕБІГУ ТРАВМАТИЧНОЇ 
ХВОРОБИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Задорожна Б.В.
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Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

Із  сучасних  позицій  наслідки  черепно-мозкової  травми  (ЧМТ)  можуть 
розглядатися  як  «…еволюційно  визначений  і  генетично  закріплений  комплекс 
дистрофічних, дегенеративних, резорбтивних, репаративних і інших процесів, що 
розвиваються у відповідь на пошкодження головного мозку і його покривів».  В 
основі  єдності  їх  патогенезу  лежать  післятравматичні  порушення  механізмів 
саморегуляції та обмінних процесів у нервовій тканині. Власне їх компенсація чи 
декомпенсація  визначає  подальший  розвиток  і  перебіг  травматичної  хвороби 
головного мозку. У зв’язку із цим триває пошук нових середників, котрі могли б з 
успіхом використовуватись у цієї категорії хворих.

Мета  дослідження.  Дослідити  вплив  Кортексину  на  динаміку  перебігу 
травматичної хвороби головного мозку.

Нами  було  обстежено  і  проведено  лікування  65  хворих  з  травматичною 
хворобою головного мозку у віці від 20 до 45 років, давністю ЧМТ від 1 до 5 
років. Обстеження включало: клініко-неврологічне та психологічне дослідження. 
35  хворих  отримували  стандартне  лікування  (аналгетики,  бромвалеріанову 
мікстуру, ноотропні та вазоактивні препарати), а 30 хворим до вище вказаного 
лікування  було  додано  Кортексин  по  10  мг  дом’язово  напротязі  10  днів 
стаціонарного лікування.

У групі  хворих,  котрі  отримували Кортексин,  на 2-3 дні  раніше зникали 
головні болі, уже на третій день з початку прийому препарату покращувався сон, 
переставали  турбувати  нудота  та  запаморочення.  До  7-8  дня  лікування  у  них 
зникали  всі  початкові  скарги,  що  давало  змогу  виписувати  їх  на  8-10  день 
перебування в стаціонарі.  У хворих контрольної групи скарги утримувалися до 
10-12  дня,  особливо  стійкими  були  запаморочення  і  порушення  сну,  що 
приводило  до  збільшення  терміну  перебування  цих  хворих  в  стаціонарі  до  15 
днів.  При  психологічному  дослідженні  після  курсу  отриманого  лікування 
спостерігався  чітко виражений ефект від прийому Кортексину,  який полягав  у 
зникненні  порушень  в  емоційно-вольовій  сфері:  покращенні  формування 
вольових зусиль, стійкості установок, формуванні стійкого життєвого стереотипу. 
Корекція Кортексином також істотно підвищувала працездатність хворих, тоді як 
у контрольній групі вона не носила ознак вірогідності.

Таким  чином,  отримані  результати  свідчать  про  позитивний  вплив 
Кортексину на динаміку перебігу травматичної хвороби головного мозку і дають 
підставу рекомендувати його як один із засобів, що позитивно впливає на процеси 
обміну  та  кровообігу  мозку,  стимулює  окисно-відновні  процеси,  поліпшує 
регіонарний  кровообіг  в  ішемізованих  ділянках  мозку,  збільшує  енергетичний 
потенціал  нейроцитів  та  у  цілому  сприяє  підвищенню  стійкості  центральної 
нервової системи до гіпоксії. Поряд із цим, на нашу думку, потребує подальших 
досліджень вплив препарату на перебіг відновних процесів в головному мозку з 
проведенням біохімічних і електрофізіологічних досліджень.

ПРИЧИНЫ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
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Замерград М.В.
 Медицинский центр Гута Клиник

Головокружение -частая жалоба, с которой пациенты обращаются к врачам 
разных специальностей, но прежде всего к неврологам, оториноларингологам и 
врачам  общей  практики.  В  случае  впервые  возникшего  острого  интенсивного 
головокружения  больные,  как  правило,  вызывают  СМП  и  зачастую 
госпитализируются  в  неврологические  или  ЛОР  стационары.  При  менее 
выраженном,  рецидивирующем  или  несистемном  головокружении  пациенты 
предпочитают обращаться за  амбулаторной помощью. В результате жалобы на 
головокружение  относятся  к  одним  из  наиболее  распространенных  в 
амбулаторной практике.

Целью  настоящего  исследования  было  проанализировать  основные 
причины  системного  и  несистемного  головокружения,  по  поводу  которого 
пациенты обращались на амбулаторный прием к неврологу.

           В 2007—2009 году проанализированы все пациенты, обратившиеся к 
неврологу в Центр головокружений и вестибулярных нарушений медицинского 
центра  Гута  Клиник.  Больным  было  проведено  комплексное  обследование, 
включающее  оценку  соматического,  неврологического  и  отоневрологического 
статуса,  а также по показаниям были выполнены специальные исследования,  в 
том  числе  вестибулометрия  (видеонистагмография,  калорическая  проба, 
исследование  саккадических  и  плавных  следящих  движений  глаз  и  т.д.), 
аудиологические  тесты,  электрокохлеография  или  вызванные  стволовые  или 
вестибулярные миогенные потенциалы, дуплексное сканирование магистральных 
артерий головы, магнитно-резонансная томография головы.

Всего проанализировано 422 пациента (297 женщин и 125 мужчин). Из них 
253  пациента  обратились  по  поводу  системного  головокружения  и  169 —  по 
поводу несистемного.

Средний  возраст  пациентов  с  системным  головокружением  составил 
49,2±13,5  лет.  Основными  причинами  системного  головокружения  были 
доброкачественное  пароксизмальное  позиционное  головокружение  (58,9%), 
болезнь  Меньера  (21,3%)  и  вестибулярный  нейронит  (6,7%).  Реже  встречался 
синдром  Меньера,  в  том  числе  отсроченный  эндолимфатический  гидропс, 
вестибулярная мигрень и некоторые более редкие заболевания.

Средний  возраст  пациентов  с  несистемным  головокружением  составил 
44±16,7  лет.  В  качестве  причины несистемного головокружения чаще всего  (в 
71%  случаев)  диагностировалась  постуральная  фобическая  неустойчивость 
(психогенное  головокружение).  Для  постановки  диагноза  постуральной 
фобической  неустойчивости  применялись  диагностические  критерии, 
предложенные T.Brandt с соавт. Значительно уступали ей по частоте несистемное 
головокружение  (неустойчивость),  обусловленное  мультиинфарктным 
поражением  головного  мозга  вследствие  артериальной  гипертонии  или 
атеросклероза (7,7%), а также двусторонней вестибулопатией (5,9%).

Таким  образом,  самыми  частыми  причинами  головокружения  в 
амбулаторной  практике  у  обследованных  нами  пациентов  были 
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доброкачественное  позиционное  головокружение  и  психогенные  расстройства. 
Лечение  доброкачественного  позиционного  головокружения  складывалось  из 
проведения лечебных позиционных маневров или упражнений Брандта-Дароффа. 
При  психогенном  головокружении  с  успехом  применялись  селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина и психотерапия.

ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ ТА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ: ШЛЯХИ 
ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НА АМБУЛАТОРНО-

ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ

Зіневич О.Л.,  Кравченко А.М.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

     Фібриляція передсердь (ФП) є найпоширенішою формою порушення серцевої 
діяльності,  що виникає у 1% населення планети та збільшується до 10% серед 
осіб, старших вікових категорій. Особи з ФП мають підвищений ризик утворення 
тромбів,  що  вп'ятеро  підвищує  ризик  виникнення  інсульту.  Кожного  року  від 
інсультів, пов'язаних із ФП, страждає до 3 мільйонів осіб у цілому світі. 
      Мета  дослідження:  встановити  місце ФП у структурі викликів  станції 
ШМД   ДНУ  «НПЦПКМ»  ДУС   та  оцінити  якість  та  відповідність  лікування 
хворих з ФП сучасним рекомендаціям.  Проведено вивчення структури викликів 
швидкої  медичної  допомоги  у  2009-2010  роках  з  приводу  кардіоваскулярних 
захворювань  та  аналіз  до  госпітального  лікування  хворих  з  ФП.   Загальна 
кількість викликів з приводу захворювань системи кровообігу склала: в 2009 р. – 
7122  (59,3%  від  загальної  кількості  викликів),  а  в  2010  р.  –  6727  (58,8%). 
Найбільш часто основною причиною викликів  були гіпертензивні кризи: в 2009 
р. – 3543, в 2010 р. – 3454, що становить відповідно - 49,7% і  51,3% в структурі 
викликів серцево-судинної патології. ФП була другою причиною викликів ШМД і 
у 2009 р. їх було – 1265 (17,8%), в 2010 р. – 1259 (18,7%),  яка,  в переважній 
більшості  (>80%), виникала  на тлі артеріальної гіпертензії.  Кількість  викликів з 
приводу гострих порушень мозкового кровообігу (ГПМК)  становила  в 2009 р. – 
273 (3,8%), а  в 2010 р. – 260 (3,9%), причому за даними медичних карт (МК)  в 
анамнезі у кожного 5 хворого з ГПМК відмічались порушення серцевого ритму. 
Як відомо,  стандартною терапією для зменшення ризику виникнення інсультів у 
пацієнтів із ФП є використання варфарину та підтримання рівня згортання крові у 
пацієнтів у вузькому терапевтичному діапазоні МНО  від 2.0 до 3.0. Проте,  за 
даними М. Черидніченко, 2008 р., в медичній практиці тільки 51% пацієнтів з ФП, 
що  мають  високий  ризик  виникнення  інсульту,  приймають  варфарин  і  лише 
менше, ніж у половини з них, підтримується відповідний терапевтичний діапазон 
МНО. За даними вибіркового  ретроспективного аналізу МК  встановлено, що до 
інсульту  майже  40%  хворих  з  ФП  не  вживали  регулярно  антитромботичних 
препаратів,  із  них, варфарин  приймали  тільки   близько  10%   хворих. Таким 
чином, для зменшення тромботичних ускладнень ФП необхідне подальше широке 
впровадження рекомендацій ACC/AHA/ESC 2010 р. і  робочої групи з порушень 
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серцевого  ритму  Асоціації  кардіологів  України,  щодо  стратифікації  ризику  та 
профілактики тромбоемболічних ускладнень у хворих з фібриляцією передсердь у 
клінічну  практику,  збільшення  призначення  антикоагулянтних  препаратів  і 
вдосконалення лабораторної служби в первинній ланці охорони здоров`я.

ПОЕТАПНА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ІНСУЛЬТ

Зозуля І.С., Онопрієнко О.П., Зозуля А.І., Мошенська О.П., Мардзвік В.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Актуальність медичної реабілітації хворих, які перенесли інсульт, є важливою 
медико-соціальною проблемою. Питанням ведення пацієнтів після перенесеного 
інсульту сьогодні приділяється мало уваги. Відсутня чітка та інтенсивна система 
реабілітації з участю так званої мультидисциплінарної команди.

Реабілітаційний  період  складається  з  3  складових:  ранній  стаціонарний 
реабілітаційний  період,  поліклінічний,  санаторно-курортний.  Хворий  після 
виписки з  стаціонару повинен стояти на диспансерному обліку при поліклініці 
або у сімейного лікаря. Важливе значення надається поліклінічній реабілітації з 
залученням спеціалістів  декількох фахів:  невролога,  кардіолога,  реабіліатолога, 
логопеда, фізіотерапевта, інструктора по ЛФК і масажу і т. і.

Інсульт – це не стабільний, а динамічний процес, що розвивається в часі з 
фізико-хімічними порушеннями, пов’язаними між собою. Власне, тому поряд із 
медикаментозною  терапією  необхідне  більш  раннє  використання  адекватних 
фізичних чинників і кінезoтерапії (ЛФК). Нейрореабілітація потребує дотримання 
кількох  основних  принципів:  максимально  ранній  початок  реабілітації; 
безперервність  реабілітації;  оптимальна  тривалість;  диференційоване 
застосування програм відновлюваної терапії.

Найбільш  значні  гострий  і  ранній  відновний  періоди,  тому  що  пік 
відновлення рухових функцій припадає на кінець третього місяця після інсульту. 
Відновлення  об’єму  рухів  та  сили  в  паралітичних  кінцівках  найінтенсивніше 
відбувається також в перші три місяці після інсульту, тобто закінчується до кінця 
раннього відновного періоду.  Відновлення ходи, самообслуговування,  складних 
побутових навичок триває протягом року, тоді як мова, працездатність, статика – 
більш тривалий період.

Медична  реабілітація,  у  разі  інсульту  повинна  починатися  з  максимально 
ранніх строків, практично з палати інтенсивної терапії.  Інтенсивність програми 
реабілітації  залежить  від  ступеня  тяжкості  стану  пацієнта  і  неврологічного 
дефіциту.  Усім  хворим повинна  застосовуватись  рання  іммобілізація.  Важливе 
значення має лікування положенням, пасивні вправи, вибірковий масаж.

Основними  завданнями  відновлюваної  терапії  в  цей  період  є:  розвиток 
активних  рухів;  зниження  спастичності;  подолання  патологічних  синкінезій, 
удосконалення  функції  ходьби,  підвищення  толерантності  до  фізичних 
навантажень,  тренування  стійкості  в  вертикальній  позі,  навчання  навичкам 
самообслуговування. Пізній відновлювальний період охоплює проміжок часу від 
6 міс. після перенесеного інсульту до 1 – 2 років, потім резидуальний період, від 3 
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до  6  років.  Актуальною  і  складною  проблемою  сучасної  ангіоневрології  є 
прогнозування  ступеня  і  строків  відновлення  неврологічного  дефіциту.  Існує 
тактика тривалої нейрореабілітації.

На  третьому  етапі  реабілітаційного  періоду  хворі,  що  потребують 
продовження  відновного  лікування,  можуть  отримувати  в  умовах: 
реабілітаційного  кабінету  поліклініки;  як  стаціонар  вдома;  денного  стаціонару 
поліклініки; санаторно-курортних закладів; спеціалізованих центрів реабілітації; 
відділень або кабінетів фізіотерапії. Основним завданням нейрореабілітації цього 
періоду  є:  відновлення  порушених  функцій;  психічна  і  соціальна  реабілітація; 
профілактика  постінсультних  ускладнень.  Всі  вони  направлені  на  покращення 
якості  життя  пацієнтів.  Але в  цей період є  не  лише покращення якості  життя 
сьогодні, а й перспектива його поліпшення в майбутньому.

Після завершення активних реабілітаційних програм хворі спостерігаються й 
обстежуються  сімейним  лікарем,  дільничним  терапевтом  і  неврологом 
поліклініки або вдома.

Сьогодні тисячі пацієнтів страждають від наслідків або ускладнень інсультів, 
що  заважають  їхньому  повсякденному  життю.  До  довготривалих  проблем 
належать:  керування  рухами  свого  тіла;  спілкування;  втрата  зору;  втрата 
чутливості;  проблеми  зі  свідомістю  та  пам’яттю;  емоційні  проблеми,  а  саме 
депресія; порушення сечовипускання або дефекації; порушення ковтання; больові 
синдроми; судоми.

Існують  методи  лікування,  що  допомагають  здолати  ці  труднощі.  Проте, 
навіть ті з них, які не піддаються лікуванню, можуть бути зведені до мінімального 
впливу на якість життя хворого, що переніс інсульт. 

ДИНАМІКА  ЗМІН  КЛІНІЧНИХ  ПОКАЗНИКІВ ІМУННОЇ  ТА 
ГОРМОНАЛЬНОЇ  СИСТЕМ  ПРИ  ЗАСТОСУВАННІ БАГАТОГОЛКОВИХ 

РІЗНОМЕТАЛЕВИХ  «АПЛІКАТОРІВ  ЛЯПКО»

Каладзе М.М., Ляпко М.Г., Ляпко-Аршинова Ю.М.
Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського

У  рамках  розвитку  сучасної  фізіотерапії  та  відновлювальної 
рефлексотерапії  проведене  поглиблене  вивчення  патогенетичних  первинних 
механізмів  дії  на  людський  організм  поверхневої  багатогоголкової 
рефлексотерапії  з  використанням різнометалевих «Аплікаторів  Ляпко» (РМАЛ) 
Нами  показано,  що  метод  аплікаційного  впливу  із  застосуванням  РМАЛ 
заснований на використанні не тільки механічної дії на шкіру, але й місцевого 
мікрогальванізучого  впливу  на  елементи  асоційованої  зі  шкірою  лімфоїдної 
тканини,  що  забезпечує  клінічні  ефекти  РМАЛ,  які  проявляються  модуляцією 
нейро-ендокринних реакцій і модифікацією імунологічних процесів у дермальній 
ланці.  Метою роботи було дослідження специфічної динаміки гормональних й 
імуно-біохімічних  показників,  кореляційних  взаємозв'язків  і  взаємної  оцінки 
динаміки критеріїв гормонального статусу і факторіальних внесків імунологічних 
параметрів з огляду на реципроктне потенціювання один одного.  Матеріали й 
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методи. У дослідженні брали участь 50 здорових волонтерів чоловічої й жіночої 
статті  (студентів  Кримського державного медичного університету)  у  віці  18-24 
років.  Волонтери  приймали  фізіотерапевтичні  процедури  у  вигляді  аплікацій 
РМАЛ (типу «Устілка») на підошви обох стоп, а також плоскі аплікатори (площа 
–  1200см2)  на  область  спини вздовж хребта.  Тривалість  курсу  –  10  щоденних 
процедур по 20 хвилин кожна.  Із  імунологічних критеріїв  вивчали чисельність 
лімфоцитів,  експресуючих  маркери  CD  і  HLA  методом  непрямої 
імунофлюоресценції  з  використанням  моноклональних  антитіл  (МКА)  фірми 
«Diaclone»: В-лімфоцитів (CD19), Т-хелперів (CD4), Т-супресорів (CD8), клітин із 
цитотоксичною активністю (CD56 і CD16), активованих імунокомпетентних клітин 
(ІКК) (CD25),  рівень процесів апоптозу за маркером CD95.  Гормональний статус 
оцінювали за рівнем аденокортикотропного гормону (АКТГ) і кортизолу, рівень 
продукції ендогених опіатів – за концентрацією бета-ендорфіну. Всі результати 
піддані  статистичній  обробці  методами  варіаційної  статистики  для  зв'язаних 
спостережень.  Вірогідність  розходження  оцінювали  за  критерієм  Ст'юдента, 
взаємозв'язок між параметрами – за допомогою коефіцієнтів лінійної кореляції, 
ступінь  взаємного  впливу  факторів  на  результативні  ознаки  –  методом 
дисперсійного  аналізу  для  трьохфакторних  комплексів  (для  неортогональних 
вибірок) за Плохінським із застосуванням критерію Фішера. 

Результати та обговорення. Нами виявлені закономірності параметрів 
гормонального статусу і динаміки імунологічних критеріїв, які достовірно не 
різнилися в рамках проведених нами незв'язаних спостережень. Виявлені факти 
достовірно свідчать про значний вплив аплікаційних процедур на динаміку 
критеріїв гуморального імунітету. Аналіз динаміки рівня імунокомпетентних 
клітин в крові волонтерів виявив основну тенденцію прогредієнтного росту 
чисельності для популяцій CD4, CD8 і CD16 типів клітин впродовж всього періоду 
спостережень. При цьому в основі такої динаміки лежить перерозподіл пулів ІКК 
у формі значимого факторіального впливу маркерів активації ІКК (CD25) і 
апоптозу (CD95).  Одержані дані виявили виражену біотропність аплікаційного 
впливу, особливість якого характеризується швидким залученням стрес-
лімітующих систем організму. Детальний аналіз факторіального внеску 
досліджуваних нами АКТГ, кортизолу й бета-ендорфіну дозволяє вияснити 
механізми взаємозв'язків між динамікою параметрів окремих гормонів із 
критеріями стану імунної системи. При дослідженні загального факторіального 
внеску трьохфакторного комплексу АКТГ, кортизолу й бета-ендорфіну було 
виявлено його найбільший вплив на кількість В-Лімфоцитів і рівень 
апоптотичного маркера CD95, маркера активації ІКК CD25 і кількість лімфоцитів-
хелперів CD4. Меншим був вплив – на рівні клітин, экспресуючих цитотоксичні 
маркери CD8 і CD16.

Висновки. 
1. Після  застосування  курсу  РМАЛ  достовірна  динаміка  рівнів  АКТГ, 

кортизолу  й  бета-ендорфіну  є  необхідною  факторіальною  умовою  реалізації 
імунологічних ефектів. 

2. Динамика рівнів гормонів значною мірою обумовлює рівень В-лімфоцитів 
(CD22), який досягає 20% для бета-ендорфіну і 30% – для кортизолу; активніше 
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впливає  на  кількість  T-супресорів  (CD8)  і  менше  обумовлює  рівень 
цитотоксичних клітин (СD16).

3. Постаплікаційні зміни імунологічних критеріїв обумовлені більшою мірою 
динамікою  стресс-асоційованого  гормону  кортизолу.  достовірними  є  ефекти 
динаміки  бета-ендорфіну.  АКТГ  значимо  визначає  лише  процеси  активації 
імунокомпетентних клітин.

КОМПЛЕКСНАЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА: ОТ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ

К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Карабань И. Н.
Государственое учреждение «Институт геронтологии» АМН Украины (Киев)

Принципы  комплексной  патогенетической  терапии  болезни  Паркинсона 
(БП)  определяются  современными  представлениями  о  патогенезе  заболевания, 
механизмах естественной зашиты и восстановления дофаминергических нейронов 
и  компенсации  нарушенных  функций.  Тактические  задачи  комплексной 
патогенетической  терапии  (КПТ)  заключаются  в  сочетанном  воздействии 
лечебных  средств  на  разные  тонические  уровни  патологического  процесса. 
Поскольку  между  звеньями  патологической  системы  паркинсонического 
синдрома существуют взаимопотенциирующие связи,  такая терапия дает  более 
значительный лечебный эффект по сравнению с результатами действия каждого 
препарата  на  отдельное  звено  патологической  системы  (монотерапия).  Этот 
эффект  может  быть  достигнут  применением  антипаркинсонических  средств  в 
уменьшенных дозах,  что  снижает  вероятность  потенциации нейротоксического 
действия  препаратов  и  развития  побочных  проявлений  с  вторичными 
лекарственно-индуцированными  синдромами,  борьба  с  которыми  может  быть 
более трудной, чем с исходной болезнью. При комбинации препаратов для КПТ 
при  БП  необходимо  учитывать  не  только  структурно-функциональную,  но  и 
нейрохимическую  организацию  патологической  интегральной  системы, 
формирующий полиморфный паркинсонический синдромокомплекс, с тем, чтобы 
применять  комбинацию  препаратов,  избирательно  действующих  на  отдельные 
клинические  (моторные  и  немоторные)  симптомы  болезни,  которые  обладают 
высокой резистентностьюк лечению.

Основными  направлениями  стратегии  КПТ  являются  замедление  темпа 
прогресса заболевания посредством защиты сохранившихся дофаминергических 
нейронов  нейропротекторами,  активация  восстановительных  процессов  в 
дофаминергических  нейронах  путем  улучшения  их  трофического  обеспечения, 
активация  дофами  новой  трансмиссии  на  рецептурном  уровне,  коррекция 
реаптейка  и  катаболизма  дофамина,  полнение  дефицита  дофамина  его 
прекурсорами  (заместительная  терапия  леводопасодержащими  препаратами), 
торможение  патогенетического  механизма  –  генератора  патологически 
усиленного возбуждения в стриатуме и дестабилизация  патологических систем 
паркинсонических  синдромов.  Многозвеньевая  структура  патогенеза  БП 

38



обусловливает  необходимость  терапевтического  воздействия  на  различные  его 
звенья на всех этапах развития болезни с целью замедления темпа инвалидизации 
больных и улучшения качества  их жизни. Этапность лечения БП определяется 
хроническим прогрессирующим характером течения заболевания и стадийностью 
патологического  нейродегенеративного  процесса.  Подбор  фармакологических 
средств  в  терапевтический  комплекс  обусловливается  стадией  заболевания, 
доминирующим  клиническим  синдромом,  индивидуальной  переносимостью 
препаратов  и  зависит  от  психосоматического  статуса,  возраста  больного, 
длительности заболевания и темпа его прогресса.

В  клинической  практике  используют  различные  комбинации 
терапевтических  средств,  подбор  которых  должен  проводиться  строго 
индивидуально с предварительной оценкой чувствительности к каждому из них. 
В  последние  годы,  наряду  с  применением  заместительной  терапии 
леводопасодержащими препаратами (леводопа/ингибиторы ДДК: синемет, наком, 
левоком, мадопар, комбинированный препарат – сталево), широко используются 
современные  агонисты дофаминовых  рецепторов  эрголинового  (бромокриптин, 
парлодел,  каберголин)  и  неэрголинового  ряда  (прамипексол,  ропинерол, 
пирибедил,  апоморфин),  селективные  ингибиторы  МАО-Б  (селегелин,  юмекс, 
эльдеприл, когнитив), антагонисты НМДА-рецепторов (амантадин, неомидантан, 
ПК-Мерц,  амантин),  ингибиторы  КОМТ  (энтакапон),  блокаторы  холиновых 
рецепторов(тригексифенидил  –  паркопан,  артан,  циклодол;  бипириден  – 
акинетон). При леводопа-вызванных осложнениях рациональным представляется 
включение  в  КПТ  леводопасодержащих  препаратопролонгированного  действия 
(синемет  CR,  наком-ретард,  левоком-ретард,  Мадопар  ГСС,  помпа  дуоком). 
Успешное применение комбинации отдельных классов противопаркинсонических 
препаратов обеспечивает  регуляцию дофа-индуцированного нейромедиаторного 
дисбаланса на синаптическом уровне, а также управление синтезом дофамина с 
помощью воздействия на недофаминергическую трансмиссию.

Комплексная  патогенетическая  терапия  БП  позволяет  замедлить  темп 
инвалидизации  больных.  При  появлении  показаний  к  нейрохирургическому 
лечению  (стереотаксическое  вмешательство,  глубокая  стимуляция  мозга) 
необходимо сохранять принципы КПТ, осуществляя хирургическое воздействие 
на фоне продолжающегося медикаментозного лечения.

Перспективными  направлениями  КПТ  будущего  являются  разработки 
новых  и  совершенствование  современных  лекарственных  форм  и  методов 
стереотаксической  нейрохирургии,  активация  синтеза  эндогенных 
нейротрофических факторов, а также имплантация клеток, преформированных на 
синтез дофамина и трофогенов методом генной инженерии.

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА ВЕГЕТОСУДИННА ДИСТОНІЯ У 
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ. (ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВЕРНЕНЬ 

ПАЦІЕНТІВ З СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ)

Квасніцька О.М.  Півень В.І.

39



Державна Наукова Установа «Науково-практичний цетр профілактичної та 
клінічної медицини» Держаного управління справами (Київ)

Мета:  вивчення  частоти  виникнення  АТ  та  ВСД  серед  пацієнтів,  що 
працюють  держслужбовцями  в  умовах  підвищеного  розумового  та 
психоемоційного навантаження (впродовж 2 років) на дополіклінічному етапі.
Матеріали і методи. Аналізувались показники ЕКГ, вимірювання САТ і ДАТ, 
частоти серцевих скорочень (ЧСС), загальне самопочуття, головний біль, 
запаморочення, як порушення простору та руху, нейропсихічний статус. Середній 
вік хворих 25-40 років.

Результати. Із загальної кількості звернень за 2007 рік виявлено 1023 
(13,2%) хворих на артеріальну гіпертензію І та ІІ ступеня, 1912 (24,6%) хворих на 
вегетосудинну дистонію, 1168 (15,1%) пацієнтів що контролювали АТ.
За 2008 рік виявлено 845 (11,9%) хворих артеріальною гіпертензією, 1350 (19,1%) 
хворих на ВСД та 1315 (18,6%) пацієнтів ,що контролювали АТ.

Як видно з отриманих результатів, впродовж останніх років спостерігаеться 
зменшення кількості звернень пацієнтів з судинною патологією (ГХ, ВСД) 
від43,6% до 31% від загальної кількості звернень.
Це пояснюється дієвою профілактичною роботою з цим контингентом хворих, а 
саме: індивідуальними бесідами з пацієнтами щодо ускладнень судинних 
патологій та їх запобігання, призначення антигіпертензивної та ноотропної 
терапії, регулярними повторними оглядами і контролем АТ. Кількість пацієнтів у 
яких контролюється АТ, значно зросла згідно з зверненнями за ці роки. За данний 
період ця кількість зросла на 100%.
Висновок. Данна категорія хворих потребує детального вивчення та пошуку 
сучасних терапевтичних підходів.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕСТИБУЛО-АТАКТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ 
АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Квасніцька О.М., Тринус К.Ф.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

Важливість  ранньої  діагностики  нервових  порушень,  що  виникають  при 
артеріальній  гіпертензії(АГ)   обумовлена великою чисельністю населення, що 
хворіє  на АГ, а також значною  поширеністю неврологічних симптомів, зокрема, 
головокружінням, яке є частим проявом АГ.
Згідно  до  проведених  Кокранівських  метааналізів  зроблені  висновки,  що 
конкретного визначення головокружіння немає.  Так, у 2008 році було проведене 
дослідження,  взято  4869  жителів  Німеччини,  з  яких  у  1003  було  виявленно 
вестибуло-атактичні порушення.
      З метою раннього виявлення вестибулоатактичних порушень у хворих на  АГ 
та  удосконалення  надання  медичної  допомоги  на  амбулаторно-поліклінічному 
етапі  і своєчасного лікування  антигіпертензивними   препаратами у поєднані із 
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препаратами  проти  запаморочення,  проведено  дослідження   вестибуло-
атактичних порушень. У досліджені брали участь 18 хворих на АГ, серед яких 
було  10(55%)    жінок   та  8  чоловіків  (45%),  віком  від  28  до  56  років,  що 
звернулись за медичною допомогою в медичний пункт.
     Серед хворих з АГ (І-ІІ ст.)  виявлено 14 паціентів (77,7%), які мали вестибуло-
атактичні порушення, які проявлялись  запамороченнями  та головокружіннями. 
Як видно,  серед хворих даної  категорії, вестибуло-атактичні зміни зустрічаються 
досить часто, що  потребує подальшого детального вивчення причин  і визначення 
необхідності  корекції  вказаних  змін  та  пошуку  оптимальних   терапевтичних 
підходів.

ЕПІДУРАЛЬНА СТЕРОЇДНА БЛОКАДА В ЛІКУВАННІ 
ХРОНІЧНОГО ПОПЕРЕКОВОГО БОЛЮ ЗУМОВЛЕНОГО 

ДЕГЕНЕРАТИВНО ДИСТРОФІЧНИМ УРАЖЕННЯМ ПОПЕРЕКОВОГО 
ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Квасніцький М.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

За даними ВООЗ 80% дорослого населення мають біль у спині внаслідок 
дегенеративного ураження хребта. Лікування хронічного поперекового болю при 
дегенеративному  ураженні  хребта  є  актуальною  проблемою  вертебрології. 
Виникнення поперекового болю може бути зумовлено розвитком дегенеративних 
змін  у  дисках  та  міжхребцевих  суглобах,  гіпертрофією  жовтих  зв'язок  та 
фасеткової  капсули,  стенозом  спинномозкового  каналу  та  нестабільністю 
хребтових  сегментів,  спонділолістезом.  Поперековий  біль  при  одноманітності 
клінічних  проявів  вирізняється  поліморфізмом  патогенетичних  ситуацій, 
хронічним  рецидивуючим  перебігом,  резистентністю  до  консервативного 
лікування  та фізіотерапії.

Хронічний  больовий  синдром  внаслідок  дегенеративних  процесів 
складається  з  рефлекторних та  компресійних больових синдромів.  Рефлекторні 
болі  виникають  в  результаті  патологічної  імпульсації  з  рецепторів  ураженого 
хребтового  сегменту  (больові  рецептори  розташовані  у  задній  повздовжній 
зв’язці, жовтій та міжоститій зв’язках, капсулі фасеткових суглобів, епідуральній 
жировій  клітковині,  зовнішній  третині  фіброзного  кільця, периості  хребців). 
Больова  імпульсація  з  ураженого  хребтового  сегменту  йде  в  спинний  мозок, 
переключається на передні та задні роги, звідки діє на попереково-смугасті м’язи, 
викликаючи розвиток в них рефлекторного спазму з розвитком м’язово-тонічних 
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та  нейродистрофічних  синдромів.  А  довготривала  патологічна  больова 
імпульсація є причиною дистрофічних процесів у зв’язковому апараті хребтового 
сегменту.  Головним  патогенетичним  чинником  при  усіх  цих  процесах  є 
компресійні  механізми  та  рефлекторні  і  хімічні  впливи,  що  супроводжуються 
запальними процесами чи порушенням мікроциркуляції, а частіше їх поєднанням. 
Основні механізми, що формують патологічний процес – запалення, компресія та 
ішемія.  Вони  тісно  пов’язані  між  собою  і  складають  замкнуте порочне  коло 
(Благодатский М.Д., 1987).

Існує багато способів лікування хронічного поперекового болю, зокрема з 
призначенням  хворому  медикаментозної  терапії,  фізіотерапії,  голкотерапії, 
масажу та ЛФК, але вони є недостатньо ефективними, не забезпечують швидкий 
регрес больового синдрому, не досягається повне зникнення ознак захворювання, 
не забезпечується тривалої ремісії,  що викликає необхідність у розробці нових 
способів  лікування.  Протягом  останніх  десятиліть  були  здійснені  спроби 
вивчення  ефективності  епідуральних  блокад  (Гнездилов  А.В.  и  др.,  1995; 
Благодатский  М.Д.,  Балашов  Б.Б.,  1987).   Більшість  авторів,  вказують  на 
знеболюючий характер  блокад  при  больових  синдромах  в  поперековій  ділянці 
хребта,  внаслідок яких розривається порочне коло: біль – м’язовий спазм – біль 
(В.А. Радченко, 2000). В перелічених роботах, як правило, епідурально вводились 
анестетики, відновні препарати, рідше кортикостероїди. Разом з тим, не вивчався 
вплив  епідуральних  стероїдних  блокад  на  компресійні  та  запальні  механізми 
розвитку болю.  Пропонуємо  спосіб лікування хронічного поперекового болю 
при  дегенеративному  ураженні  поперекового  відділу  хребта,  який  полягає  у 
проведенні  одно-дворазової  епідуральної  стероїдної  блокади,  що  забезпечить 
значне  підвищення  ефективності  лікування.  Спосіб  лікування  поперекового 
хронічного  болю  при  дегенеративному  ураженні  поперекового  відділу  хребта 
полягає у наступному: 1-2 разове введення в перидуральний простір на рівні L4-
L5 чи L3-L4 кортикостероїдних препаратів (діпроспан, флостерон) з інтервалом 5-
7  днів,  у  виключних  випадках  –  трьохразове  введення. Основна  властивість 
кортикостероїдних препаратів, зокрема діпроспану, його потужня протизапальна 
дія,  а  також поєднання  швидкої  та  пролонгованої  дії  при  високій  безпечності 
препарату.  Ефективність  діпроспану  зумовлена  його  особливою 
мікрокристалічною  структурою.  Техніка  проведення  перидуральної  стероїдної 
блокади  полягає  у  наступному:  здійснюється  прокол  в  сагітальній  площині  в 
проміжку  між  остистими  паростками  Л4-Л5  чи  Л3-Л4  з  просуванням  кінчика 
голки на глибину до 3 см. Наступне просування голки глибше проводиться під 
контролем постійного пробного введення фізіологічного розчину: як тільки голка 
попала  в  епідуральний  простір  супротив  зменшується  та  розчин  легко 
випускається. При знятті шприца з голки, з її просвіту не повинна витікати рідина 
(поява  рідина  свідчить  про  попадання  голки  в  субарахноїдальний  простір). 
Технологія  проведення  перидуральної  блокади  полягає  у  використанні  каскаду 
послідовних дій: відчуття руками хірурга двох послідовних провалів та наступної 
перепони (тверда мозкова оболонка), пробного введення фізіологічного розчину в 
перидуральний  простір  у  кількості  2  мл.,  проведенні  проби  з  натуженням 
(кашель). Відчуття руками хірурга двох провалів зумовлено наявністю на шляху 
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голки  двох  анатомічних  структур  -  на  рівні  надостистої  та  жовтої  зв'язок. 
Наступна третя перепона - тверда мозкова оболонка, проходити якої не потрібно. 
Під час проведення голки здійснюється поступове пошарове просування голки зі 
спробами ввести через нею фізіологічний розчин. При такій техніці проведення 
блокади  отримуємо  подвійний  контроль  можливого  місцезнаходження  кінчика 
голки: через врахування кількості анатомічних перепон та легкості проходження 
фізіологічного розчину. Спроби введення фізіологічного розчину проводяться до 
відчуття  легкого  проходження  розчину,  що  і  є  ознакою  знаходження  кінчика 
голки у перидуральному просторі. Окрім того проводиться процедура контролю 
місцезнаходження голки:  при натужені (кашлю) ліквор з голки не виходить. Така 
контрольна  процедура  дає  можливість  впевнитись  у  відсутності  ліквореї. 
Переконавшись,  за  наведеними     ознаками,   що кінчик голки знаходиться  у 
перидуральному  просторі  проводиться  введення  стероїдного  препарату 
(діпроспан, флостерон) та голка витягується. 

Проведення  однієї-двох  стероїдних  епідуральних  блокад  у  пацієнтів  з 
хронічним  поперековим  болем  забезпечує  скорочення  строків  лікування  таких 
хворих, підвищення ефективності лікування, стійку та тривалу ремісію, зниження 
кількості ускладнень та рецидивів. Основний механізм впливу – не тільки через 
блокування  больової  аферентації,  а  через  зняття  запального  компоненту  та 
набряку нервових корінців, а також набряку диску та власне самого грижового 
випячування.

Отриманий  досвід  дозволяє  рекомендувати  епідуральне  введення 
медикаментозних  засобів  в  лікуванні  хронічного  поперекового  болю  при 
дегенеративному ураженні поперекового відділу хребта  в практичну діяльність 
лікарів-неврологів,  нейрохірургів  та  анестезіологів.  Враховуючи  високу 
ефективність епідуральної стероїдної блокади (90%), можливість амбулаторного 
лікування,  практично при відсутності  ускладнень робить цей метод – методом 
вибору в лікуванні хронічного болю зумовленого поперековим остеохондрозом. 
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Коваленко О.Є., Дячук Д.Д., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини»  Державного управління справами,

 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика  (Київ) 

               Захворювання нервової  системи є  найбільш частими причинами 
тимчасової непрацездатності, інвалідності та смертності населення (Міщенко Т.С., 
2007;  та  ін.). Безперервно  зростаючі  техногенні  та  соціальні  навантаження, 
надзвичайно широкий спектр способів і засобів лікування та побічні ефекти від 
них  з  боку  життєво  важливих  органів  та  систем  через  часто  невиправдану 
поліпрагмазію,  алергічні  реакції,  досить  високу  вартість  медикаментозних 
препаратів  сприяють  прогресуванню  не  тільки  неврологічної  патології,  але  й 
загальної захворюваності. Ситуація ускладнюється тим, що саме нервова система 
не  залишається  інтактною у  разі  не  тільки  нейротропних  патогенних  чинників 
(психогенні  навантаження,  специфічні  інфекції,  травми,  тератогенні  фактори 
тощо),  але  й  несе  надзвичайне  навантаження  у  разі  соматичних  уражень,  що 
першочергово  пов‘язано  з  адаптивною  функцією нервової  системи  та  високою 
чутливістю нейронів до інтоксикацій, гормональної дисфункції тощо. 

 В  зв‘язку  з  цим  медична  допомога  неврологічному  хворому  має  бути 
багаторівневою,  комплексною  та  високоспеціалізованою.  Це  узгоджується  з 
одним із пріоритетних напрямків реформи системи охорони здоров’я в Україні - 
підвищенням  якості  медичної  допомоги,  що  регламентуються  наказами  МОЗ 
України від 31.03.2008 № 166 «Про затвердження Концепції управління якістю 
медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 року», 
від  14.12.2008  №340  «Про  затвердження  заходів  на  виконання   Концепції 
управління  якістю медичної  допомоги  у  галузі  охорони  здоров'я  в  Україні  на 
період  до  2010  року».  Як  відомо,  визначальними  характеристиками  якісної 
медичної  допомоги  є  доступність,  своєчасність,  адекватність,  безперервність, 
послідовність,  ефективність,  безпека,  задоволення  очікувань  і  потреб  пацієнта, 
стабільність процесу і результату. 

Отже, за своєю структурою та потенциалом щодо можливостей надання 
комплексної  медичної  допомоги  медичний  заклад  амбулаторно-поліклінічного 
типу  є  певною  мірою  унікальним.  Зосередженість  на  єдиній  території 
високоосвічених  спеціалістів  первинної,  вторинної  та  високоспеціалізованої 
ланок  медичної  допомоги,  а  також  лікувально-діагностичних  відділень  з 
відповідною матеріально-технічною базою (денний стаціонар, швидка допомога, 
реабілітаційне,  лабораторне,  функціональної  діагностики,  тощо),   дозволяє 
хворому  за  короткий  час  отримувати  комплекс  діагностичних  та  лікувально-
реабілітаційних  призначень,  що  має  зберігати  час  і  кошти  не  тільки  самого 
пацієнта  та  медичного  закладу,  але  й  медицини  вцілому.  Робота  саме  лікаря-
невролога  супроводжується  великими  перевантаженнями:  крім  пацієнтів,  які 
мають безпосередньо первинні ураження нервової системи (судинні, інфекційно-
запальні,  спадково-дегенеративні  захворювання  центральної  та  периферійної 
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нервової  системи)  доводиться  консультувати  та  здійснювати  відповідні 
призначення контингенту хворих з вторинними соматогенними ускладненнями. 
Як  відомо,  робота  лікаря-невролога  належить  до  вторинної  (спеціалізованої) 
ланки медичної допомоги, тобто, в першу чергу невролог має консультувати саме 
лікаря первинної ланки (сімейного лікаря, дільничого терапевта) щодо подальшої 
тактики  ведення  хворого.  На  жаль,  на  практиці  часто  відбувається  інакше: 
невролог виконує консультації  з  питань,  які  мають відповідати компетентності 
лікаря первинної ланки. Якщо залишати питання розмежування компетентності 
лікарів первинної та вторинної ланки відкритим, то черги до лікарів-неврологів 
будуть  не  менш  нескінченними,  як  і  раніше,  а  рівень  високоспеціалізованої 
неврологічної  допомоги  нерідко  буде  звужуватись  до  фельдшеризму  в 
негативному розумінні цього поняття через неможливість за мізерний проміжок 
часу  приділити  достатньої  уваги  складному  в  діагностичному  плані  хворому. 
Саме людський фактор, який стосується як організаційних питань щодо ведення 
хворого,  так  і  психофізичних  перевантажень  лікаря-невролога  може  негативно 
впливати  на  показники  захворюваності  населення.  Тому  дослідження  питань, 
пов‘язаних  з  особливостями  надання  медичної  допомоги  на  амбулаторно-
поліклінічному  етапі  та  можливостями  її  удосконалення,  є  надзвичайно 
актуальними. Неврологічна допомога в амбулаторно-поліклінічному закладі має 
розпочинатися  вже  на  етапі  первинної  ланки  медичної  допомоги,  коли  лікар-
терапевт дільничий (сімейний лікар) оцінює скарги хворого та, виявивши ті, що 
можуть  стосуватися  уражень  нервової  системи,  проводить  диференційну 
діагностику й призначає необхідні дообстеження. Проаналізувавши отримані дані, 
терапевт оцінює їх складність й можливості коригування комплексом призначень 
в  межах  його  компетентності.  У  складних  в  діагностично-лікувальному  плані 
випадках  терапевт  має  консультуватися  з  неврологом  щодо  подальшої  долі 
пацієнта (дообстеження, встановлення остаточного діагнозу, тактика лікування та 
реабілітації  тощо).  Серед  дообстежень  неврологічного  хворого  застосовуються 
методи функціональної діагностики та нейровізуалізації: електроенцефалографія, 
ультразвукова  транскраніальна  доплерографія  та  сканування,  реовазографія, 
електронейроміографія,  магнітно-резонансна  томографія  головного  мозку  та 
церебральних  судин,  комп‘ютерна  рентген-томографія,  контрастна  ангіографія, 
однофотонно-емісійна томографія  тощо).  У діагностиці  неврологічної  патології 
використовують також комплекс лабораторних досліджень.

Оптимізація медичної допомоги хворому, зокрема, неврологічному, може 
здійснюватися  тільки  у  щільній  взаємодії  науково-дослідницької  роботи  та 
практичної  діяльності.  Нестача  досліджень  цього  напрямку  в  Україні,  яке  має 
включати як організаційні, так і суто практичні медичні питання, з успіхом почала 
компенсуватися  в   Науково-практичному  центрі  профілактичної  та  клінічної 
медицини  Державного  управління  справами  (ДНУ «НПЦ  ПКМ»  ДУС), 
заснованому на базі амбулаторно-поліклінічного закладу в 2009 році. Реалізується 
комплексна програма з питань підвищення якості надання медичної допомоги, яка 
передбачає оптимізацію  рівня  медичної  допомоги  з  точки  зору  ефективності, 
безпеки, раціонального використання ресурсів. Проте багато питань потребують 
подальшого вивчення.
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            Серед  завдань  подальшого  розвитку  програми  підвищення  якості 
амбулаторної   медичної  допомоги  в  ДНУ  «НПЦ  ПКМ»  ДУС,  удосконалення 
наукового  супроводу  впровадження  інноваційних  технологій  та  програм 
діагностики  стосуються  і  неврологічної  служби.  Проводиться  робота  над 
науковою розробкою та впровадженням комплексної програми «Профілактика», 
включно  й  з  питань  цереброваскулярної  патології,  неврологічних  ускладнень 
артеріальної  гіпертензії  та  метаболічного  синдрому,  яка  включає  організаційні 
заходи  підвищення  поінформованості  лікарів  і  пацієнтів  та  інформаційне 
забезпечення  її  виконання  (розробка  посібників,  методичних рекомендацій  для 
лікарів;  створення  системи  заходів  щодо  підвищення  обізнаності  пацієнтів  з 
проблем  профілактичної  медицини.   Зокрема,  на  даному  етапі  проводиться 
скринінгове  дослідження  амбулаторних  карт  хворих  з  неврологічними 
ускладненнями артеріальної  гіпертензії,  вивчаються особливості  діагностики та 
лікування  ішемічних  інсультів  та  хронічних  порушень  мозкового  кровотоку  з 
поєднаною патологією тощо, удосконалюється плідна взаємодія між неврологами 
та терапевтами (кардіологами),  адже єдність факторів ризику та патогенетична 
взаємозалежність  серцево-судинної  та  судинно-мозкової  патологій  полягають  в 
основі  досліджень  такого  напрямку  в  медицині,  як  кардіоневрологія.  Аналіз 
особливостей  та  удосконалення  ведення  амбулаторних  карт  хворих  з 
артеріальною  гіпертензією,  який  триває,  служить  заходам  щодо  оптимізації 
профілактики  та  диспансеризації  хворих  з  цереброваскулярною  патологією 
(розробка   “Положення  про  диспансеризацію”  з  урахуванням  вимог  доказової 
медицини). З урахуванням отриманих даних проводиться робота над складенням 
локального протоколу щодо ведення хворого з цереброваскулярною патологією, а 
також  за  наявності  при  цьому  супутніх  захворювань.  Вивчається  питання 
можливостей  удосконалення  екстренної  медичної  допомоги  при  гострому 
ішемічному  інсульті  шляхом  застосування  сучасних  організаційних  та 
лікувальних  технологій,  зокрема  тромболізису,  а  також  підвищення  рівня 
реабілітаційних заходів  у  відновлювальному періоді  після гострого  порушення 
мозкового кровообігу.
               Така перспективна задача  ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, як організація 
лікарської  амбулаторії  на  засадах  принципів  загальної  практики  -  сімейної 
медицини, дозволить розмежувати компетентні завдання лікаря первинної ланки 
та вторинної спеціалізованої неврологічної ланки медичної допомоги, що суттєво 
підвищить  якість  останньої,  вивільнивши  час  та  сили  лікаря-невролога  на 
діагностику  та  диференційоване  лікування  й  профілактику  дійсно  складних  в 
клініко-діагностичному  аспекті  неврологічних  захворювань.  Удосконалення 
постійної  професійної  освіти  лікарів-неврологів  Установи,  частина  з  яких  є 
науковими  співробітниками  відділу  внутрішньої  медицини,  полягає  в 
своєчасному проходженні передатестаційних циклів та удосконалення,  участі  у 
науково-практичних  конференціях  та  проведенні  наукових  досліджень  за 
напрямками  дисертаційних  робіт,  підготовці  наукових  статей,  інформаційних 
листів, методичних рекомендацій тощо.  

           Висновок. Таким чином, в межах комплексної програми з підвищення 
якості  надання  медичної допомоги, яка передбачає  оптимізацію рівня медичної 
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допомоги  з  точки  зору  ефективності,  безпеки,  раціонального  використання 
ресурсів  в  ДНУ «НПЦ  ПКМ»  ДУС  удосконалення  неврологічної  допомоги 
триває. Питання методології практичного використання наукових досліджень, які 
відповідають  критеріям  доказової  медицини,  залишається  надзвичайно 
актуальним.

ДОГОСПІТАЛЬНИЙ ЕТАП  У ВЕДЕННІ ХВОРИХ З  ГОСТРИМ 
ПОРУШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Коваленко О.Є., Литвин О.В., Кравченко А.М., Оводюк Н.М.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами,
Національна  медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ)

У  структурі  судинних  захворювань  головного  мозку  провідне  місце 
посідають гострі  порушення мозкового кровообігу,  котрі  є  одними з  найбільш 
частіших за інші причин інвалідності та смертності населення країни [1].  

У  світі  щорічно  інсульт  виникає  у  понад  15  млн  людей  і  майже  5  млн 
помирають  унаслідок  нього.  Захворюваність  на  інсульт  у  різних  європейських 
країнах  становить  100–200  випадків  на  100  000  населення.  Експерти  ВООЗ 
вважають,  що  до  2025  р.  кількість  хворих  на  інсульт  зросте  на  третину.  Це 
пов'язано  зі  старінням населення,  збільшенням поширеності  в  популяції  таких 
факторів  ризику  інсульту,  як  артеріальна гіпертензія,  хвороби серця,  цукровий 
діабет, куріння, гіподинамія, стресові ситуації, зловживання алкоголем та ін. [2].

Цереброваскулярні хвороби «молодшають»: за останні 5 років третину від 
загальної кількості хворих з порушеннями мозкового кровообігу становлять особи 
віком до 50 років [3].  Слід зазначити, що третину інсультів реєструють в осіб 
працездатного  віку.  Очевидно,  що  захворюваність  на  інсульт  зростає  зі 
збільшенням  частки  серцево-судинної  патології  в  загальній  структурі 
захворюваності [4,5]. 

Впровадження в медичну практику в останні десятиліття минулого століття 
ультразвукових  методів  дослідження,  комп'ютерної  томографії  (КТ), 
магнітнорезонансної томографії (МРТ), ангіографії вивело діагностику судинних 
захворювань на якісно новий рівень.  Близько 40 % гострих порушень мозкового 
кровообігу з вогнищевими ураженнями мозку не  були верифіковані без КТ та 
МРТ[6]. Також в останні роки змінилася і структура гострих порушень мозкового 
кровообігу:  знизилася  частка  хворих  з  крововиливами  у  мозок,  зменшилася 
кількість  фатальних  інсультів.  У  цілому  ризик  смерті  при  інсульті  зменшився 
порівняно з 1971 р. на 25 %, при цьому досить важливими в поясненні зниження 
смертності  можна  вважати  причини,  пов'язані  з  більш  ефективною 
профілактикою та лікуванням [7].

Під  гострими  порушеннями  мозкового  кровообігу  (ГПМК)  розуміють 
короткочасні раптово виникаючі зміни стану пацієнта з формуванням вогнищевої 
та  загальномозкової  симптоматики.  У  складі  ГПМК  виділяють  транзиторні 
ішемічні атаки (ТІА), що розвиваються внаслідок  локальної ішемії мозку, і гострі 

47



гіпертонічні  енцефалопатії  (на  тлі злоякісної  артеріальної  гіпертонії),  що 
характеризуються грубою загальномозковою симптоматикою, судомами, інколи з 
формуванням вогнищевих симптомів. 

В структурі  мозкових  інсультів  на  даний час  лідирує  ішемічний  інсульт 
(88%), а частка геморагічного інсульту зменшилась за останні роки з 20 до 12%, 
що пояснюється успіхами в лікування важкої артеріальної гіпертензії – основного 
фактора ризику внутрішньомозкових  крововиливів.  Серед етіологічних підтипів 
ішемічного  інсульту  атеротромботичний  займає  20%,  кардіоемболічний -  20%, 
лакунарний - 25%, криптогенний - 30% [8].

Оптимальна  схема  лікування  хворих  з  гострим  порушенням  мозкового 
кровообігу  включає  кілька  етапів:  догоспітальний,  госпітальний  та 
позагоспітальний.. 

Діагностика  ГПМК  на  догоспітальном етапі   проводиться  переважно  за 
клінічними ознаками.  Такі  методи,  як  люмбальна  пункція  і  УЗДГ, КТ,  МРТ 
неможливо виконати в умовах швидкої медичної допомоги. Основним критерієм 
діагностики ГПМК для лікаря швидкої  допомоги  слід визнати швидкий (інколи 
раптовий)  розвиток  загальномозкової  та  вогнищевої  симптоматики.  Проте 
необхідно пам'ятати, що при поширеному атеросклерозі судин головного мозку 
зустрічається  і  так  званий  "псевдотуморозний"  тип  формування  ішемічного 
інсульту,  що  характеризується  повільним  (до  декількох  тижнів)  наростанням 
вогнищевої   симптоматики.  Диференціальний  діагноз  з пухлинами  головного 
мозку  проводиться  по наступним діагностичним критеріям:  вогнищеві  розлади 
при  інсульті  відповідають  певному  судинному  басейну,  а  при  розростанні 
пухлини  формується  симптом  "масляної плями"  -  симптоматиці басейну  не 
відповідає.

Симптоматика  при  інсультах,  таким  чином,  ділиться  на  загальну, 
загальномозкову і вогнищеву.

Вираженість загальної та загальномозкової симптоматики прямо залежить 
від  об'єму  ураження  головного  мозку.  Вогнищева симптоматика залежить від 
пошкодженої  ділянки.  При  геморагічних  інсультах  часто  зустрічається 
нерівномірність зіниць (мідріаз на стороні  ураження),  відведення очних яблук у 
бік  вогнища ураження  з паралічем  погляду  в  протилежну  сторону,  груба 
пірамідна симптоматика. При ураженні моста можливий двосторонній міоз. Часто 
зустрічаються  зміна  м'язевого  тонусу  типу гормеотонічних судом,  симптом 
автоматичної жестикуляції і так далі.

При  ішемічному  ураженні  головного  мозку  вогнищеві симптоми 
відповідають   судинному  басейну.  При ураженні середньої  мозкової  артерії 
виявляється контрлатеральний геміпарез,   парез VII і XII пара черепномозкових 
нервів  з  того  ж  боку.  При  ураженні домінантної  півкулі  -   афазія  різного 
характеру,  при  ураженні недомінантного  -  дизартрія.  Для  ураження 
передньомозковой  артерії  характерний контрлательний парез ноги у поєднанні з 
частими симптомами орального автоматизму. Головним симптомом при ураженні 
задньомозковой артерії  є  геміанопсія  із збереженням трубчастого  зору.  При 
ураженні внутрішньої  сонної  артерії  симптоматика  підсумовується.  Ураження 
головного  мозку  у  вертебробазілярному   басейні,  як  правило,  пов'язане  з 
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ураженням хребетних артерій.  У  симптоматиці  переважає запаморочення, 
окорухові  розлади,  атаксія,  дизартрія,  дисфонія,  дисфагія  і  розвиток 
альтернуючих  синдромів  (поєднання  рухових  розладів  на  стороні  ураження з 
розладами чутливості на протилежній стороні). 

Терапія ГПМК на догоспітальном етапі. Загальні принципи терапії хворих 
з інсультами:

В першу чергу  важливий захист дихальних шляхів від аспірації шлунковим 
вмістом,  кров'ю  і  слизом  у  зв'язку  з  частим  виникненням  бульбарних та 
псевдобульбарних розладів внаслідок пошкодження і  набряку головного мозку. 
Рання інтубація трахеї в цій ситуації сприяє профілактиці грізних аспіраційних 
ускладнень.

Ранній  початок  респіраторної  підтримки  дозволяє  не  лише зменшити 
гіпоксію  головного  мозку,  але  і  відстрочити  (а  у  ряді  випадків  і  уникнути) 
розвиток  легеневих  гнійно-септичних  ускладнень.  Так,  при  проведенні  ІВЛ на 
догоспітальному  етапі  спостерігається  явна  корекція  гіпоксії  та гіпоксемії,  а 
також зниження майже в 2 рази частоти розвитку пневмоній.

    Основною  причиною  артеріальної  гіпотензії  служить  відносна 
гіповолемія, що виникає внаслідок як викиду катехоламінів, так і зміни білкового 
синтезу в результаті системної запальної реакції і порушення нервової регуляції 
судинного  тонусу.  Гиповолемія призводить до  порушення  перфузії  органів  і 
тканин.  При  інтракраниальній патології  найбільш  небезпечною  є  гіпоперфузія 
ураженого  мозку,  що  викликає наростання  церебральної  ішемії  і  прогрес 
неврологічних розладів.  Необхідність корекції гіповолемії в даний час вже не є 
предметом  дискусії.  Для  профілактики  вторинної ішемії  мозку  важно 
підтримувати церебральний перфузійний тиск на рівні 60 - 80 мм рт. ст.,  тому 
одним із засобів забезпечення адекватної перфузії головного мозку є інотропна 
підтримка симпатомиметиками. Слід  врахувати,  що не  існує  протипоказань  до 
госпіталізації  хворих  з інсультами.  Так  звані  "відносні  протипоказання"  (вік, 
повторний інсульт,  наявність  психічних  розладів,   кома)  пов'язані  виключно з 
дефіцитом  ліжкового  фонду і  в  умовах  практично  відсутнього  в  нашій  країні 
адекватного лікування важкохворих вдома не можуть служити виправданням для 
лікаря швидкої медичної допомоги.

Терапія ішемічного інсульту на догоспітальному етапі:
Надання допомоги хворим  з інсультом  на  догоспітальному  етапі 

проводиться, як правило, вперші 24 години розвитку захворювання. На ранніх (до 
3  годин)  термінах  методом  вибору  є  проведення  тромболізису  [11].  При 
неможливості  проведення  тромболізису  рекомендується  вживання гепарину  в 
добовій дозі до 15 тис. од в 4 - 6 введень (бажане вживання низькомолекулярних 
гепаринів), аспірину в дозі 1 мг/кг/сут [12]. Вживання гемодилюції показане не 
стільки для реперфузії, скільки для поліпшення мікроциркуляції в тканині мозку. 
Традиційно  для  цього  застосовується  реополіглюкин по  250  -  500  мл  в/в 
крапельно.  Проте слід  враховувати  "феномену  віддачі"  при  використанні 
вказаного  препарату  в  умовах  пошкодженої судинної  стінки  і  зниження 
гематоенцефаліченого бар'єру,  що  дозволяє  переливати  його  лише відносно 
стабільним пацієнтам. 
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З  метою  дії  на  переривання  швидких  реакцій  глютамата  -  кальціевого 
каскаду  та  вільнорадикальних  механізмів  застосовують  первинну 
нейропротекцію.  На  жаль,  блокатор кальцієвих  каналів  нимодипін не  показав 
ефективності  при  ішемічних  інсультах,  і  спектр  його  вживання обмежений 
профілактикою  церебрального  вазоспазму у  пацієнтів  з субарахноїдальними 
крововиливами.  В той же час, нейропротективний ефект наголошується  в добре 
відомого  магнію  сульфату.  Слід,  правда,  вказати,  що  його  вживання доцільне 
лише при в/в (бажано крапельному) введенні. 

Вторинна нейропротекція направлена на блокаду прозапальних цитокінів, 
гальмування перекисного окислення ліпідів, посилення трофічного забезпечення. 
У  сучасній  практиці  відмічений  значний  ефект застосування препаратів: 
цитіколіну, мексидолу,  гліатиліну,  церебролізину.  Традиційне  вживання 
ноотропила останнім часом обмежене інсультами з кірковою ішемією.

Терапія  геморагічного  інсульту  та субарахноїдального крововиливу  на 
догоспітальному етапі:

Основою  терапією   геморагічних  уражень  головного  мозку  на 
догоспітальному етапі   повинна  бути максимально  швидка доставка пацієнта в 
нейрохірургічний стаціонар для вирішення питання про оперативне  втручання. 
Під час транспортування хворому проводять терапію життєзабезпечення. 

В  Україні  сучасна  стратегія  лікування  інсульту  впроваджується  або 
повільно, або взагалі не застосовується [4, 8, 9, 11]. Не в усіх областях України є 
адекватно  обладнані  спеціалізовані  відділення  для  лікування  хворих  із 
цереброваскулярними  захворюваннями.  Через  економічні  складнощі  обмежено 
діагностичну базу (КТ, МРТ, ультразвукова діагностика, церебральна ангіографія) 
і можливість надання кваліфікованої інтенсивної терапії. Тільки 13–15 % хворих 
на  інсульт  госпіталізується  в  межах  «терапевтичного  вікна»,  частина  хворих 
взагалі не госпіталізується в стаціонари і не одержує адекватної допомоги. Також 
недостатнім  є  штат  кваліфікованих  фахівців  (неврологів,  нейрохірургів, 
анестезіологів), які здатні надавати відповідну допомогу хворим з інсультом. До 
теперішнього  часу  в  Україні  відсутні  уніфіковані  протоколи  діагностики  і 
лікування хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу на окремих етапах 
надання медичної допомоги [2, 4, 5,13], що обґрунтовує необхідність подальших 
наукових досліджень та практичних впроваджень.                                                   
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НУКЛЕО–ЦМФ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ПЕРЕФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Коваленко О.Є., 2,1   Литвин О.В. 1

1 Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами 

2 Національна  медична академія післядипломної освіти імені  П.Л. Шупика 
(Київ)

Патологія  периферичної  нервової (ПНС)  системи  займає  одне  з  провідних 
місць  у  структурі  неврологічних  захворювань  як  за  розповсюдженістю,  так  і  за 
строками непрацездатності  (Карлов В.А.,  2005;  Мачерет  Є.Л.  та  співав.,  2008).  В 
теперішній  час  відомо  багато  причин  (токсини,  метаболічні,  імунні,  спадкові 
захворювання,  лікарські  засоби  та  ін.),  які  призводять  до ураження периферичної 
нервової системи.

За минуле століття змінились умови життя, збільшився вплив таких факторів, 
як  лікарські  засоби,  промислові  отрути,  несприятливі  екологічні  умови  тощо. 
Полінейропатія (ПНП) сьогодні розглядається як захворювання всього організму з 
реалізацією патологічного процесу на рівні периферичної нервової системи у вигляді 
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множинного ураження периферичних нервів.  ПНП привертають увагу  неврологів, 
перш за все, у зв’язку з їх розповсюдженістю, складністю визначення етіологічного 
чинника та негативними клінічними наслідками. Навіть у спеціалізованих лікарнях 
причина  залишається  невідомою  в  25%  випадків,  а  в  неспеціалізованих  - 
етіологічний фактор ураження ПНС встановлюється всього в 50% (Морозова О.Г. 
2010).

Існує багато класифікацій полінейропатій. ПНП класифікують в залежності від 
етіології  та  патогенезу.  За  етіологією  полінейропатії  поділяються  на  токсичні, 
інфекційні,  викликані  застосуванням  лікарських  засобів,   спадкові,  ідеопатичні, 
соматогенні.  Спектр  соматичних   захворювань,  які  викликають  полінейропатії, 
представлений  ендокринопатіями,  системними  захворюваннями,  метаболічними 
розладами,  захворюваннями  крові,  парапротеінемією,  токсичними  та 
медикаментозними хворобами. 

Залежно  від  характеру  початку  та  подальшого  перебігу  поліневропатії 
поділяються  на  гострі,  підгострі  та  хронічні.  Гострі  розвиваються  протягом 
декількох  днів  (до  місяця).  Гостро  зазвичай  розвиваються  токсичні,  судинні, 
аутоімунні  ПНП.  До  них  належать  поліневропатія  Гийена-Барре,  дифтерійна, 
паранеопластична тощо.

Підгострі поліневропатії прогресують від декількох тижнів до 1-2 місяців. До 
хронічних належать запальні, метаболічні та токсичні ПНП, клінічна симптоматика 
при  яких  розвивається  протягом  декількох  місяців  або  років.  Це  найбільш 
багаточисельна  група  поліневропатій,  до  якої  належать  хронічні  запальні 
демієлінізуючі  ПНП,  спадкові,  діабетичні,  диспротеїнемічні,  печінкові,  унаслідок 
гіпотиреозу та ін. 

 Синдроми  полінейропатії  обумовлені  одночасним  ураженням  декількох 
периферичних  нервів.  Тому  синдроми  ПНП  складаються  з  різноманітного 
сенсорного,  моторного дефіциту,  зниження сухожилкових рефлексів з  подальшою 
м’язовою  атрофією.  В  цілому,  повний  комплекс  полінейропатичного  синдрому 
представляє сукупність сенсорних, моторних та вегетативних симптомів, проте, для 
різних за  етіопатогенезом ПНП, як  правило,  є характерними переважання  тих чи 
інших з представлених симптомів.  

Алгоритм діагностики полінейротатій включає наступні етапи: 
1.  Ретельний  збір  анамнезу,  під  час  якого  звертається  увага  на  попереднє 

інфекційне захворювання або контакт з токсичними речовинами, прийом лікарських 
препаратів, соматичні захворювання, особливості живлення, родинний анамнез. 

2. Виявлення неврологічних симптомів. 
3. Виявлення супутніх соматичних симптомів.
4.  Пальпація  нервових  стволів,  яка  виявляє  потовщення,  характерне  для 

амілоїдозу, хвороби Рефсума, демієлінізуючого варіанту Шарко-Марі-Тута. 
5.  Електронейроміографія  (для  диференціальної  діагностики  є  важливою 

швидкість проведення імпульсу). 
6.  Дослідження  цереброспінальної  рідини  (має  значення  для  полінейропатії 

Гийена-Барре). 
7.  Додаткові  методи  дослідження  (клінічний  та  біохімічні  аналізи  крові, 

рентгенографія органів грудної клітки, УЗД внутрішніх органів). 
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8. Біопсія шкірного нерва (для виключення амілоїдозу, саркоїдозу, ХВДП).
 Неврологічний  діагноз  перш  за  все  є  синдромальним.  Встановлюється  за 

переважанням  клінічних  ознак  (сенсорні,  моторні,  вегетативні)  та  за  топікою 
уражень  (симетрично-асиметричне,  проксимально-дистальне).  Враховується 
характер перебігу захворювання (гостре, підгостре, хронічне). 

 Ці положення є важливими як для виявлення етіологічного чинника, так і для 
адекватної терапії. 

Принципи лікування полінейропатій:
1. Етіологічна терапія, спрямована на лікування основного захворювання, що 

викликало ураження периферичних нервів. 
2.  Патогенетична терапія,  спрямована на корекцію основних механізмів,  що 

призводять до розвитку нейропатій. 
3. Симптоматична терапія, основу якої складає корекція больового синдрому.
4. Відновна терапія включає препарати, що сприяють ремієлінізації (препарати 

ліпоєвої  кислоти,  вітаміни  групи В)  та  ті,  що поліпшують  проведення  нервового 
імпульсу (антіхолінестеразні).

Традиційна  терапія  захворювань  ПНС  переважно  спрямована на  усунення 
симптомов захворювання і  не  завжди ефективна.  В  даний час  доступна  невелика 
кількість активних  компонентів,  що  діють  на  рівні  периферичних  нервів  і  які 
сприяють їх  фізіологічній  регенерації.  Вживання  фізіологічних  пірімідінових 
нуклеотидів стає все більш важливим терапевтичним напрямом у лікуванні уражень 
ПНС. Зокрема,  препарат  НУКЛЕО  ЦМФ  бере  участь  у синтезі  фосфоліпідів  і 
гліколіпідів,  що  є  основними  компонентами мієлінової  оболонки,  тим  самим 
полегшуючи процес  регенерації  аксона  і  мієлінової  оболонки після пошкодження 
периферичних нервів. 

НУКЛЕО ЦМФ показаний для лікування захворювань ПНС вертеброгенного 
(радікулопатії:  поперекова,  шийна),  метаболічного  (алкогольна,  діабетична 
полінейропатія),  інфекційного  походження  (оперізуючий  лишай),  а  також  при 
запаленні лицьового, трійчастого нервів, міжреберної невралгії, плекситах. НУКЛЕО 
ЦМФ добре переноситься хворими і  рідко викликає побічні  реакції.  Застосування 
НУКЛЕО  ЦМФ  асоційовано  з  економічними  перевагами,  оскільки  при  лікуванні 
пацієнтів з патологією ПНС часто дозволяє зменшити використання анальгетиків та 
нестероїдних  протизапальних  препаратів,  тим  самим  запобігти  невиправданої 
поліпрагмазії та алергізації, скоротити період непрацездатності пацієнта. Препарат 
зручний у застосуванні, безпечний, можливим є застосування з іншими лікарськими 
засобами,  а  також вдале  співвідношення «вартість/ефективність»  обумовлює його 
широке застосування у лікарській практиці. 

 Перспективним щодо подальшого вивчення та застосування є  специфічний 
спосіб  введення  препарату  –  локально,  в  зонах  уражених  нервів,  у  вигляді 
фармакопунктури,  тобто,  необхідна  доза  препарату  розподіляється  на  декілька 
послідовних введень у відповідні точки акупунктури.  

НЕВРОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХРЕБТОВИХ РУХОВИХ 
СЕГМЕНТІВ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ КОРЕКЦІЇ
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Коваленко О.Є., Луганська Л.О., Литвин О.В., Оводюк Н.М.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

              Нестабільність  хребтових рухових сегментів (ХРС) -  патологічна 
рухливість в хребетному сегменті, що проявляється або збільшенням амплітуди 
нормальних рухів, або виникненням нехарактерних для норми нового діапазону 
свободи рухів (В.А.Міцкевич, 2008; K.Levit, 1993 та ін). 
        Причинами нестабільності ХРС найчастіше є травма, включно, перинатальна, 
з  посттравматичненим  перерозтягненням  суглобової  капсули  ХРС,  а  також 
дегенеративні процеси у хребті, внаслідок яких зменшується висота міжхребцевих 
дисків і суглобова капсула втрачає свій тургор. Нестабільність шийних ХРС, як 
правило,  супроводжує  черепно-мозкову  травму,  в  якій  присутня  гіперекстензія 
(«хлистоподібний»  характер  пошкодження),  що  пов‘язано  з  анатомо-
фізіологічними взаємовідношеннями черепу та рухомого шийного відділу хребта. 
Серед  всіх  відділів  хребта  шийний  є  найуразливішим  щодо  екзогенних 
пошкоджуючих  впливів.  Він  витримує  навантаження  (середня  межа  міцності) 
1107,4 Н, в той час як поперековий відділ – близько 3920 Н, грудний – 2058 Н, а 
хребет  в  цілому  3430  Н.  Найуразливішою  групою  ризику  щодо  розвитку 
нестабільності  ХРС  є  особи  з  синдромом  слабкості  сполучної  тканини,  що 
морфологічно  проявляється  генетичним  дефектом  щільності  її  структури,  а 
клінічно – гіпермобільністю суглобів, наявністю стигм дизембріогенезу. 
             Так, серед 672 хворих з нестабільністю ХРС шийного відділу хребта 
(ШВХ) у  563 в анамнезі  була закрита  черепно-мозкова травма (ЗЧМТ) та/або 
перинатальна травма.   Більш виразними та поширеними прояви нестабільності 
(охоплювали понад 2 ХРС) були в осіб з синдромом сполучнотканинної дисплазії, 
кількість яких серед обстежуваних склала 58,4 %. 
            Характерними клінічними проявами нестабільності шийних ХРС були біль 
та/або  дискомфорт  у  шиї.  В  ШВХ  у  хворих  з  нестабільністю  в 
атлантоокципитальному  зчленуванні  іритативний  біль,  як  правило,  носив 
періодичний  характер  і  посилюватися  після  фізичного  навантаження.  Зсуви 
хребців та біль були причинами хронічної рефлекторної напруги шийних м'язів. 
На початку захворювання тонус паравертебральних м'язів був підвищений, який 
призводив  до  їх  перевтоми,  відбувались  порушення  мікроциркуляції,  розвиток 
гіпотрофії і зниження тонусу, з'являлось відчуття невпевненості при рухах в шиї 
та  втрата  здатності  витримувати  звичайне  навантаження.  Крім  того,  хворі 
відзначали  різного ступеня головний біль,  запаморочення,  періодичні  фотопсії, 
мнестичні та астенічні явища, метеозалежність. 
            Об‘єктивно  у  хворих  спостерігались  різної  виразності  статико-
координаторні  розлади,  акрогіпергідроз,  стійкий  дермографізм,  зміни 
артеріального  тиску,  обмеження  рухів  в  ШВХ,  вертеброгенна  залежність 
симптомів (підсилювались при рухах), напруження та асиметрія тонусу м‘язів шиї 
та підпотиличної ділянки при пальпації.
           Об’єктивні  параклінічні  дані  (УЗДГ,  РЕГ)  підтверджували  клінічно 
визначені   прояви  недостатності  кровообігу  в  вертебрально-базилярному 
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судинному  басейні,  які  пояснюються  анатомо-фізіологічними  особливостями 
хребтових артерій, що мають високу залежність від стану ШВХ. 
           Таким чином,  ускладнення  нестабільності  ХРС ШВХ мали суттєву 
поліморфність  проявів:  з  одного  боку,  центральні  розлади,  які  пояснюються 
порушеннями  вертебрально-базилярного  кровопостачання  через  високу 
вертеброгенну  залежність  хребтової  артерії  від  стану  ШВХ  з  відповідною 
недостатністю  функціонування  мозкових  утворень  з  цього  басейну: 
вестибулокоординаторний,  астено-вегетативний,  цефалгічний,  оптичний, 
мнестичнй синдроми,  та  периферійні  іритативні  вертеброгенні  зміни  у  вигляді 
рефлекторних  синдромів  верхніх  кінцівок,  задньошийного  симпатичного 
синдрому, цервікокраніалгічного, цервікобрахіалгічного синдромів, рефлекторних 
вісцеральних порушень (кардіалгії, диспное, дискинезії).
        Вегетативна дисфункція була змішаного характеру – мала як периферійне, 
так  і  центральне  походження.  Слід  зазначити,  що  нерідко  симптоматика 
підсилювалась симптомами посттравматичного ураження головного мозку, адже в 
анамнезі у цього контингенту хворих мали місце часті випадки ЗЧМТ. 
          Оптимізація лікування обґрунтовує пошук способів і засобів терапії, які б 
мали  вплив  на  якнайбільшу  кількість  ланок  патогенезу  та  симптомів 
захворювання.  Всі  хворі  отримували  нижчезазначену  комплексну  терапію,  яка 
довела  свою  високу  ефективність.  Фармакологічним  препаратом  вибору  був 
НООФЕН – похідне  γ-аміномасляної кислоти та  β-фенілетіламіну – унікальний 
ноотроп с широким спектром клінічної ефективності. Як відомо,  γ-аміномасляна 
кислота  (ГАМК)  має  ноотропну,  транквілізуючу,  вегетостабілізуючу, 
антигіпоксичну,  аналгетичну  дію.  β-фенілетіламін  модулює  вивільнення 
дофаміну*,  гальмує  зворотній  захват  дофаміну**,  впливає  на  дофамінергічну 
медіацию  як  один  з  провідних  факторів  старіния  мозку,  підсилює  дії 
антипаркінсонічних препаратів*** (*А.Д. Жарикова, 1979; О.В.Годухин, 1987;** 
M.Reitery et al., 1979; *** Ю.В. Гольдблат, И.П. Лапин, 1986). 
             Крім того, в комплексному лікуванні застосовувалась рефлексотерапія, 
постізометрична релаксація, ЛФК, масаж.
              Враховуючи неможливість підтримання постійного позитивного ефекту 
від  лікування  через  підвищену  рухливість  ХРС  ШВХ,  у  комплексній  терапії 
практичну доцільність довів Фіксатор шиї медичний еластичний ТОНУС ЕЛАСТ 
(ЛАТВІЯ),  призначений  для  фіксації,  стабілізації,  зниження  навантаження  на 
шийний відділ хребта,  для нормалізації тонусу м‘язів шиї.

РОЛЬ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНИХ РЕАКЦІЙ У ФОРМУВАННІ ДІАШИЗУ 
ПІСЛЯ ІНФАРКТУ МОЗКУ ТА МОЖЛИВОСТІ  ТЕРАПЕВТИЧНОЇ 

КОРЕКЦІЇ

Коваленко О.Є., Оводюк Н.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 

Держаавна наукова установа  «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної ммедицини» Державного управління справами (Київ)
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В Україні кожного року реєструється від 110 до 120 тис. інсультів. На жаль 
смертність  у 2  рази перевищує аналогічні  показники розвинутих європейських 
країн. Усього 15-20% з них повертається до праці (Міщенко Т.С. з співав., 2005-
2009;  та  ін).  Інвалідізація  хворих,  які  перенесли інсульт,  у  більшості  випадків 
зумовлена  руховими  порушеннями  (Бєлова  А.Н.,  2002).  У  значної  частини 
пацієнтів  спостерігається  складний  руховий  дефект,  що  відрізняється  за 
характером та ступенем прояву, який спричиняє постуральні порушення, розлади 
координації рухів. Постуральний дефект може розвинутися первинно внаслідок 
самого  інфаркту,  і  вторинно  –  при  порушеннях  зв’язків,  задіяних  в  моторних 
колах, за рахунок феномену діашизу (Small SL, Hlustik P, Noll DC, Genovese C et 
al., 2003; Ворлоу Ч.П., Денис М.С., Ван Гейн Ж., 1998).

Територія  розповсюдження  діашизу  при   інсульті  в  середній  мозковій 
артерії охоплює уражену гемісферу, в якій спостерігається зниження кровотоку, 
та  базальні   ганглії    неураженої   сторони.  Однак,  часто  зміни,  обумовлені 
діашизом,  не  призводять  до  морфологічних  порушень,  що  підтверджується 
функціональним  відновленням  цих  зон.  Зниження  метаболізму  кровотоку  в 
мозочку на неураженій стороні спостерігається при наявності вогнища в лобній 
корі, скроневій корі, таламусі, області базальних гангліїв та внутрішній капсулі. В 
основі  подібних  змін  ("перехресний  мозочків  діашиз")  лежить  ураження 
кортикопонтоцеребелярного тракту (Carmichael ST, Tatsukawa K, Katsman D et al., 
2003; Seitz RJ, Azari NP, Knorr U.,1999; Small SL, Hlustik P, Noll DC, Genovese C et 
al., 2003).

Тому відновлення після інсульту дуже залежить від синаптичної реактивації 
нейронів  і  відновленням  перфузії  в  ділянках  головного  мозку,  де  відмічалися 
зміни, зумовлені діашизом. При цьому зміни в зонах, розташованих на відстані 
від ураження, можуть проявлятися по-різному – від декількох годин до декількох 
місяців (Carmichael ST, Tatsukawa K, Katsman D et al., 2003; Chu W-J, Mason GF, 
Pan JW et al., 2003). 

В першу чергу звертає на себе увагу група пацієнтів, що перенесли інсульт з 
малим  руховим  дефектом,  але  постійно  зростаючими  екстрапірамідними 
порушеннями  в  реабілітаційному  та  резидуальному  періодах.  Вони  зумовлені 
вищезгаданими змінами, які  виникають під час інсультів у головному мозку, а 
клінічно мають поліморфну картину. Це постуральні порушення, зміна м’язового 
тонусу,  постійний  або  періодичний  тремор  кінцівок,  вегетативні  порушення, 
гіпокінезії  та ін. Ці зміни значно знижують якість життя пацієнтів, призводять до 
невротичних  станів  та  зниження  самооцінки  хворих,  навіть  якщо  вони  мають 
слабку ступінь виразності. На жаль, на практиці ранні прояви екстрапірамідних 
порушень  часто  недооцінюються,  що  є  перешкодою  до  завчасних  лікувально-
профілактичних  заходів  та  сприяє  прогресуванню  патологічних  змін.  Якщо 
вивченню  пізніх  екстрапірамідних  розладів  присвячено  значну  кількість 
фундаментальних досліджень (Карабань І.М. з співіав., 1999–2009 р.р. та ін.), то 
питання найраніших патологічних проявів розглядалося значно менше. 

Отже,  враховуючи  наявність  проблеми  найраніших  постінсультних 
екстрапірамідних  розладів,  що  часто  пов‘язане  з  їх  недооцінкою  внаслідок 
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відсутності чітких критеріїв ранньої діагностики, а разом з тим – недосконалістю 
відповідної  терапії  і  профілактики,  питання  раннього  виявлення  означеної 
патології  та  розробки  своєчасних  і  адекватних  комплексних  лікувально-
реабілітаційних  заходів  залишається  актуальним.  Фізіологічною основою щодо 
відновлення та компенсації ушкоджених функцій нервової системи є механізми 
нейропластичності  –  здатності  нервової  тканини  до  структурної  та 
функціональної  перебудови,  яка  виникає  після  її  пошкодження.  Внаслідок 
перебудови змінюється функція нейронів, відбуваються певні їх структурні зміни, 
змінюється  кількість  та  типи  виділених  нейротрансмітерів.  Процеси 
нейропластичності нерозривно пов‘язані зі станом мікроциркуляторного  русла як 
в  зоні  ушкодження,  так  і  в  асоційованих  ділянках  мозку.  Мікроциркуляція  - 
складна  система,  що  інтегрує  діяльність  трьох  підсистем: 
гемомікроциркуляторної,  лімфоциркуляторної  та  інтерстиціальної.  Основним 
завданням  системи  мікроциркуляції.  в  організмі  є  підтримання  динамічної 
рівноваги  об'ємних  і  масових  параметрів  рідини  та  речовин  в  тканинах  - 
забезпечення гомеостазу внутрішнього середовища.  

Препаратом  вибору  був  фармакологічний  засіб  з  екстракту  Gingo Biloba 
Танакан. Танакан – комплексний лікарський засіб, у складі якого – 24 флаваноїди 
та 6 терпенових трилактинів. Флаваноїди в основному представлені флавонол-О-
глікозидами, у той час як терпеноїди представлені у вигляді гінкголідів А, В, С, М 
та  J (3,1%)  і  білобаліду  (2,9%).  Танакан  змінює експресію генів,  з’єднується  з 
вільними радикалами, захищає від токсичних впливів і попереджує відкладення ?-
амілоїду,  підвищує  рівень  гама-секретази,  індукує  аполіпопротеїн  Е,  активує 
цитохром-С-оксидазу,  здійснює  проективний  вплив  на  мітохондрії,  запобігає 
апоптозу  та  впливає  на  рецептори  нейротрансмітерів,  забезпечує  захист 
гіпокампу, здійснює протективний вплив від нейротоксичних факторів. 

Оцінку  ефективності  Танакану  проводили  в  групі  з  30  пацієнтів  після 
ішемічного  інсульту  віком  від  40  до  60  років,  які  мали  екстрапірамідні 
порушення,  що  не  пов’язані  безпосередньо  з  вогнищем  інфаркту  мозку,  а 
викликані ураженням екстрапірамідних шляхів внаслідок метаболічного діашизу,. 
В  результаті  терапії  Танаканом  спостерігали  достовірне  поліпшення  рухових, 
когнітивних  функцій  у  досліджуваних  хворих  в  порівнянні  з  контрольною 
групою.

 

ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ ПРИ 
ВИКОРИСТАННІ ОПТИЧНОЇ КОГЕРЕНТНОЇ ТОМОГРАФІЇ ТА 
КОМПЛЕКСНОМУ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОМУ ОБСТЕЖЕННІ В 
КОМПЛЕКСНОМУ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОМУ ОБСТЕЖЕННІ У 

ПАЦІЄНТІВ З РИЗИКОМ ВИНИКНЕННЯ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ 
МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ 

Комарова С.С., Безпалько Ю.Е.,  Рубаник Е.В., Комарницька І.І.,
Мінченко О.М., Стоцька Т.І., Орлова К.О. 
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Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

Мета  роботи:  визначити  діагностичну  цінність  даних,  отриманих  при 
використанні  оптичної  когерентної  томографії  (ОКТ)  та  комплексному 
офтальмологічному  обстеженні  (КП) в  комплексному  офтальмологічному 
обстеженні (КОО)  (анамнез,  візорефрактометрія,  біомікроофтальмоскопія)   у 
пацієнтів з ризиком ГПМК.

Матеріал та методи:  обстежено 78 пацієнтів (140 очей). ОКТ сітківки та 
зорового нерва проведена 72 пац-там, (126 очей) на обладнанні «3D OCT 1000 
TOPCON»,  протокол  стандартний;  КП  обзорна  та  скрінінгова  з  визначенням 
порогової чутливості, проведена 78 пац-там (140очей) на обладнанні «SBP- 3000s 
TOPCON». Вік хворих-з 48 до 75,за статтю: ж.-42(53,8%),ч.-36(46,2%).
З діабетичною ретинопатією-18(23,07%),з гострими судинними порушеннями у 
задньому відрізку-23(29,4%), з глаукомою-31(39,7%),з порушеннями на різних 
рівнях зорового шляху-15(19,23%).

Результати: за допомогою ОКТ - програм для дослідження сітківки та 
зорового нерва, завдяки високій роздільній здатності отриманого зображення (10 
мкм), виявлені якісні та кількісні зміни стану шарів сітківки: звуження, гіпо- та 
гіперрефлективність;зміна ширини нейроретинального пояска і перипапілярного 
шару нервових волокон; КП - завдяки статичним та кінетичним програмам для 
скрінінгової та обзорної перевірки,  по динаміці порогової чутливості 
центральних та парацентральних  ділянок сітківки і характеру змін,були виявлені 
абсолютні, відносні, секторальні, половинчасті, центральні та парацентральні 
скотоми, концентричні та локальні звуження.   Виявлені порушення в товщині 
сітківки: наявність гіпорефлективних кістозних порожнин -у 23 (29,48%) 
паціентів; субретинальне скупчення рідини- у 15 (19,23%); інтраретинальне -у 17 
(21,79%); субретинальне  відшарування пігментного епітелію – у 22 (28,2%); 
витончення нейроретинального пояска в різних сегментах – у 42 (53,84%). 
Звуження полів зору локальне - у 69(88,46%) пацієнтів, гомонімна геміанопсія- 
у3(3,8%), гетеронімна геміанопсія - 1(1,28%); концентричне - у 6 (7,6%), наявність 
локальних скотом – 58 (74,35%): абсолютних - у72 (92,3%), відносних - у 18 
(23,07%), розширень сліпої плями - у 78 (100%), зниження світлочутливості 
сітківки  менше 19,6+0,5ДБ – у 59 (75.6%). Отримані дані ОКТ та КП, додатково в 
КОО, дозволяють припустити розвиток чи наявність передвісників розвитку 
ГСПМК та своєчасно зорієнтувати пацієнта на подальше обстеження у суміжних 
фахівців. 
Висновки: 1) Дані ОКТ та КП дають можливість визначити локалізацію 
порушень на різних рівнях зорового шляху;своєчасно провести дообстеження  у 
невропатолога та почати лікування, яке допоможе зберегти зорові функції.
2) Чітка взаємодія офтальмологів та суміжних фахівців сприяє «дії на 
упередження» тобто активному спостереженню за пацієнтами з судинною 
патологією для профілактики її «гострих» станів.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗАДНЬОГО ВІДРІЗКА ОКА 
МЕТОДОМ ОПТИЧНОЇ КОГЕРЕНТНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ХВОРИХ НА 

ВІКОВУ МАКУЛЯРНУ ДЕГЕНЕРАЦІЮ 

Комарова С.С., Думанова А.В.
Державна наукова установа « Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами, НТУУ «КПІ», ММІФ 
(Київ)

Мета. Довести  необхідність  та  доцільність  використання  оптичної 
когерентної  томографії  (ОКТ)  в  діагностиці  вікової  макулярної  дегенерації 
(ВМД).  Матеріали  та  методи.  На  обладнанні  3D OCT-1000  TOPCON в 
офтальмологічному  відділенні  ДНУ  «НПЦПКМ»  ДУС,  з  жовтня  2010р.  по 
березень  2011р.,  було  проаналізовано  58  ОКТ-досліджень  із  застосуванням 
програми  «MACULA»  за  стандартним  протоколом  дослідження  з  двох-та 
трьохвимірним  зображенням.  З  визначеним  діагнозом  ВМД  -  51  пацієнт,  з 
підозрою на ВМД -  7.  Фізична інтерпретація  роботи обладнання.  При ОКТ 
світловий  імпульс,  який  отримується  за  допомогою  широкосмугового 
суперлюмінісцентного  діода,  розділяється  на  дві  рівні  частини,  одна  з  яких 
відбивається від фіксованого дзеркала, а друга-від внутрішніх структур ока. Далі 
сигнали  сумуються,  а  проінтерферований  промінь  світла  розкладається  на 
складові частини спектра, які одночасно фіксуються CCD-камерою. З отриманих 
даних шляхом математичного перетворення Фур’є виділяються частотні складові, 
з  яких  формується  А-скан.  3D-модель  будується  без  інтерполяції  даних,  тому 
об'ємне  зображення  дає  можливість  чітко  візуалізувати  реальні  границі 
патологічних  утворень  та  виявити  малі  за  розмірами  зміни,  які  важко 
діагностувати за допомогою одиничного лінійного скана. 

Результати. У хворих на ВМД виявлені зони локальної та дифузної гіпер- 
та  гіпорефлективності  між  шарами  сітківки  у  10  випадках;  потовщення, 
деформації шарів -  у 11; деформації профілю зображення – локальні та дифузні  - 
у  7;  надриви  та  повні  розриви  фоторецепторного  шару  -  у  4;  ускладнені 
порушення цілісності поверхневих шарів сітківки з тракційним компонентом у 8; 
зайві  гіпер-та  гіпорефлективні  включення та зони відшарування в міжшарових 
просторах у 6; куполоподібні відшарування пігментного епітелію з потовщенням 
та  зморшкуватістю  самого  шару  у  5  випадках. Об’ємні  зображення  чітко 
візуалізуалізуються по межам патологічних утворень з визначенням розміру.  У 
пацієнтів  з  підозрою  на  ВМД  –  місцеві  та  дифузні  потовщення  поверхневої 
мембрани - у 3; зони потовщення та розрідження шару пігментного епітелію - у 4 
випадках.

Висновки.  Висока здатність  ОКТ щодо отримання роздільних зображень 
заднього відрізка ока дозволила виявити різноманітні структурні зміни на ранніх 
стадіях  захворювання.  Отримані  дані дозволяють  оцінювати  ОКТ  як  важливу 
складову  в  комплексному  офтальмологічному  обстеженні  хворих  з патологією 
сітківки та з підозрою на її наявність.
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 СИНДРОМОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ 
ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПЕЧІНКИ У ОСІБ МОЛОДОГО І 

СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

Корженевський Ю.Л., Ткаченко О.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ)

Мета  дослідження.  Дослідження  основних  синдромологічних  проявів 
ураження  нервової  системи  у  осіб  молодого  та  середнього  віку  з  хронічними 
гепатитами та цирозами печінки. Матеріал і методи. Було обстежено 70 пацієнтів 
у віці від 21 до 59 років, з діагнозами хронічний гепатит (ХГ) у 23 (32,8%) хворих 
та цироз печінки (ЦП) у 47 (67,2%) хворих. Середній вік хворих склав 46,53±3 
роки. Серед обстежених чоловіків було 48 осіб, жінок – 22 особи.

В усіх хворих було деталізовано та проаналізовано скарги та анамнестичні 
дані,  проведено  загально-соматичне  обстеження,  детальне  дослідження 
неврологічного статусу,  нейропсихологічне тестування (з  використанням тестів 
MMSE, батареї лобних тестів), а також клініко-лабораторне обстеження.

Результати. У обстежених пацієнтів з хронічними захворюваннями печінки 
виявлені  клінічні  ознаки  ураження  як  структур  центральної,  так  і  структур 
периферичної  нервової  системи.  Так,  у  переважної  більшості  хворих  було 
виявлено:  пірамідний  синдром  (у  95,7%  обстежених),  ознаки  вестибуло-
мозочкової дисфункції різного ступеня вираженості (у 94,3% обстежених). Ознаки 
астено-невротичних проявів мали місце у 90% обстежених. Когнітивні порушення 
різного ступеня вираженості були виявлені у 62,8% обстежених. Клінічні ознаки 
синдрому полінейропатії були зафіксовані у 75,7% пацієнтів.

Пірамідний  синдром,  вестибуло-мозочкова  дисфункції  та  астено-
невротичний синдром мали недостовірну відмінність по частоті зустрічаємості у 
хворих  з  ХГ  та  ЦП,  проте  з  тенденцією  до  збільшення  при  ЦП.  Синдром 
когнітивних порушень більш часто реєструвався у пацієнтів з ЦП (у 66%), ніж з 
ХГ  (у  56,5%).  Також  частіше  при  ЦП  виявлялись  клінічні  прояви  ураження 
периферичного відділу нервової системи у вигляді полінейропатії (78,7% при ЦП 
в порівнянні з 69,6% – при ХГ).

Висновки. У хворих з  хронічним гепатитом та цирозом печінки виявлено 
клінічні ознаки порушення як центральної, так і периферичної нервової системи.

Підтверджено доцільність включення дослідження неврологічного статусу в 
комплексний план обстеження хворих з хронічними захворюваннями печінки для 
виявлення можливих порушень нервової системи та їх подальшої корекції.

 
КРАСНОЕ И ИНФРАКРАСНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ 

ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ

Коркушко А.О.
Киевский медицинский университет УАНМ (Киев) 
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Актуальность. Диагностика  травматического  поражения  периферических 
нервов обычно не представляет  больших трудностей.  Что же касается  вопроса 
лечения,  то  здесь  возникает  много  затруднений,  что  нередко  приводит  к 
серьезным осложнениям в виде парезов либо развитию каузалгии. 

Цель  работы.  Показать  в  эксперименте  преимущество  возможностей 
инфракрасного  излучения  над  гелий-неоновым  при  лечении  травматических 
поражений нервных стволов.

Материалы и  методы. Эксперимент  проводили на  90  морских  свинках, 
которые были разделены на  3  группы.  В  первую группу вошло 30 животных, 
которые  после  экспериментальной  травмы  были  облучены  гелий-неоновым 
лазером.  Вторую  группу  составили   30  животных,  которые  после  травмы 
облучались инфракрасным лазером. 30 животных составило группу контроля.

Под  наркозом  перерезали  малоберцовый  нерв,  а  затем  его  сшивали.  В 
последующем направляли лазерный луч по линии проекции малоберцового нерва.

Облучение  морских  свинок  первой  группы  проводили  гелий-неоновым 
лазером ЛГ-111 с выходной мощностью в 20 мВт при плотности светового потока 
2,5 мВт/см2 ежедневно, курс облучения становил 15 суток.  Суммарная энергия 
излучения составляла 90 Дж. Облучение животных со второй группы проводили 
инфракрасным лазером  «Биомед» с длиной волны 890 нм, импульсная мощность 
8  Вт,  длительность  70  нс.  Частота  повторения  импульса  -  800  Гц.  Сеансы 
проводились ежедневно в течении 15 суток. На 7, 15, 30, 90 и 180 сутки после 
операции  изучали  количественный  состав  миелиновых  волокон  и 
внутриствольных микрососудов. Подсчет нервных волокон проводили с помощью 
калибровочной сетки.

Результаты. Выявлено,  что  после  нейротомии  в  проксимальном  отрезке 
нерва  происходили  ретроградные  дегенеративные  изменения,  которые  у 
животных  облученных красным светом прослеживались  до  30  суток.  Об  этом 
свидетельствует  уменьшение,  по сравнению с контрольной группой животных, 
общего количества нервных волокон за счет миелиновых волокон всех калибров. 
В  этот  период  уже  обнаруживались  множественные  тонкие  регенерирующие 
миелиновые волокна. На 90 сутки количество этих волокон уже не отличались от 
животных контрольной группы.

Аналогичные  изменения  наблюдали  в  проксимальном  участке  нерва 
животных облученных инфракрасным лазерным лучом. Так на 7 и 15 сутки после 
нейротомии  между  контрольными и  облученными  животными  не  установлено 
достоверных  различий  как  в  общем  количестве  нервных  волокон,  так  и  в 
распределении  их  по  группам.  Однако,  время  восходящей  дегенерации 
сократилось  до  суток,  и  на  30  сутки  в  результате  наступившей  активной 
регенерации,  количество  всех  калибров  миелиновых  волокон  по  сравнению  с 
первой  группой  животных  увеличилось,  а  общее  количество  приближалось  к 
таковому у контрольной группы животных.

В  дистальном  отрезке  нерва  у  облученных  животных  гелий-неоновым 
лазером на 7 сутки отмечено значительное уменьшение количества всех калибров 
нервных  волокон,  уменьшение  их  количества  продолжалось  к  30  суткам  и 
заканчивалось  полным  распадом.  У  облученных  животных  инфракрасным 
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лазером  «Биомед»,  процесс  дегенерации  протекал  более  интенсивно,  что 
проявлялось  в уменьшении на  7  и  15  сутки количества  нервных волокон всех 
калибров. Через 1 месяц после травмы в дистальном отрезке нерва регенерация 
нервных волокон у  облученных животных инфракрасным лазером становилась 
более  выраженной.  По  сравнению  с  контрольной  группой  животных,  было 
определено большое количество тонких и среднего калибра миелиновых волокон, 
проросших через рубец. В последующие периоды наблюдавшееся у облученных 
животных  инфракрасным  лазером  состояние  повышенной  регенеративной 
способности  нервных  волокон  сохранялось.  Это  приводило  к  увеличению 
количества  миелиновых  волокон  всех  калибров  на  90  сутки  по  сравнению  с 
животными, облученными гелий-неоновым лазером.

Выделение во время операции малоберцового нерва на протяжении 3,0-3,5 
см, его перерезка и сшивание, значительно нарушают микроциркуляторное русло 
нерва, которое восстанавливается за счет врастания сосудов с его центрального и 
периферического концов, а также окружающих тканей.

У  облученных  гелий-неоновым  лазером  животных,  количество 
внутриствольных  сосудов  в  проксимальном  отрезке  нерва  постепенно 
увеличивалось и на 30, 90 и 180 сутки не отличалось от такового у контрольной 
группы  животных.  При  этом  происходила  перекалибровка  мелких  сосудов  в 
капилляры среднего и крупного калибра, которая была максимально выражена на 
90 сутки. В результате этого суммарная емкость внутриствольного кровеносного 
русла (СЕВКР) увеличивалась по сравнению с животными контрольной группы 
на 30 и 90 сутки. Такая же перестройка внутриствольного геморусла наблюдалась 
и в дистальном отрезке нерва.

У  облученных  инфракрасным  лазером  животных  происходила  более 
интенсивная васкуляризация травмированного нерва. К 7 и 15 суткам количество 
интраневральных  сосудов  увеличилось  по  сравнению  с  животными  первой 
группы в проксимальном отрезке нерва в 1,6-2,4 раза.  На 90 сутки количество 
внутриствольных  сосудов  уменьшилась  и  в  проксимальном  отрезке  нерва 
соответствовало  норме.  Процесс  перекалибровки  внутриствольных  сосудов 
достигала максимума уже на 15 сутки после операции. В последующем диаметр 
капилляров  уменьшался  и  к  180  дню  становился  обычным.  Это  приводило  к 
увеличению СЕВКР в проксимальном отрезке нерва с 15 суток, а в дистальном с 7 
суток и во все последующие сроки эксперимента. По сравнению с облученными 
гелий-неоновым лазером животными СЕВКР выражалась большими числовыми 
величинами только на 7, 15 и 30 сутки, т.е. в период облучения и в ближайшие 
сроки  после  него.  На  90  сутки  показатели  СЕВКР  не  отличались,  а  через  6 
месяцев она была несколько ниже, чем у контрольных животных.

Выводы. Проведенные  нами  экспериментальные  исследования  на 
биологических  объектах,  а  также  клинические  и  электрофизиологические 
исследования  позволили  прийти  к  заключению,  что  наиболее  высокую 
эффективность  при  лечении  больных  с  неврологическими  проявлениями 
остеохондроза  можно  достигнуть  с  помощью  инфракрасного  излучения. 
Инфракрасное  лазерное  облучение  увеличивает  объем  функционирующего 
кровотока по сравнению с контрольной группой животных как в проксимальном, 
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так  и  в  дистальном  отрезках  нерва. Влияние  инфракрасного  излучения  имеет 
более  выраженное  нейростимулирующее  действие  на  до-  и  регенеративные 
процессы в периферическом нерве по сравнению с гелий-неоновым излучением.

Рекомендации. Полученные  нами  результаты  дают  нам  возможность 
рекомендовать  инфракрасное  лазерное  излучение  для  лечения  травматических 
поражений  не  только  периферических  отделов  нервной  системы,  но  и  при 
черепно-мозговой травме, травмах спинного мозга и позвоночника. В связи с этим 
рекомендуется  внедрять  его  в  практику  врачей  неврологов,  ортопедов-
травматологов и семейных врачей.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА НЕВРОЛОГІЧНОЇ 
ЛІКУВАЛЬНО- РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ  ХВОРИМ НА 
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ НА ОСНОВІ СКРИНІНГОВОГО 

РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АМБУЛАТОРНИХ КАРТ

Кравченко А.М., Коваленко О.Є., Оводюк Н.М., Литвин О.В., Квасніцька О.М.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» ДУС (Київ)

Артеріальна гіпертензія (АГ) – одна з найактуальніших проблем сучасної 
медицини. Вона є одним з найагресивніших факторів ризику серцево-судинних 
ускладнень,  зокрема   інфаркту  міокарда,  та  знаходиться  під  пильною  увагою 
кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів. Натомість, АГ є не менш загрозливою 
причиною   розвитку  цереброваскулярних  ускладнень  –  як  гострих  судинних 
катастроф - інсультів, так і хронічних повільно-прогресуючих форм недостатності 
мозкового  кровопостачання.  Як  відомо,  мозкові  інсульти  є  однією з  основних 
причин інвалідності та смертності населення не тільки в Україні, але й в усьому 
світі.  Щорічно в світі реєструється близько 6 млн. випадків інсульту, в країнах 
Західної Європи - 1 млн., США – від 400 до 500 тис., у Росії - 300 тис, в Україні - 
близько 130 тис. За даними ВООЗ, смертність від інсультів складає 12-15%  від 
загального  показника,  тобто  займає  2-3  місце  після  захворювань  серця  та 
злоякісних новоутворень різної локалізації. Тому якість диспансерного нагляду за 
хворими  з  АГ,  який  здійснюється  силами  лікарів  первинної  ланки  медичної 
допомоги  та  вузьких  спеціалістів  на  рівні  амбулаторно-поліклінічних  закладів, 
має надзвичайно велике значення у профілактиці  кардіальних та церебральних 
ускладнень.  На  жаль,  відповідальність  за  якість  диспансеризації  на  практиці 
покладається тільки на медичних працівників, проте орієнтація на активну участь 
у процесі профілактики і лікування АГ та їх ускладнень самих пацієнтів, на наш 
погляд, є суттєвим важелем підтримки здоров‘я населення. Робота з пацієнтами 
має включати не тільки роз‘яснювальні заходи, але й чітко розроблений маршрут 
пацієнта в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу щодо подолання певних 
послідовних  етапів  лабораторно-інструментальних  обстежень  та  консультацій 
суміжних  спеціалістів,  тобто,  складення  локального  протоколу  медичної 
допомоги хворим з АГ. 
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З метою оптимізації профілактики, лікування та реабілітації неврологічних 
судинних  ускладнень  артеріальної  гіпертензії  на  підставі  виявлення  можливих 
недоліків, які стосувались роботи лікаря (середнього медперсоналу), виконання 
приписів  лікаря  самим  пацієнтом  або  безпосередньої  організації  процесу 
диспансеризації,  нами  був  проведений  ретроспективний  аналіз  амбулаторних 
карток  хворих  з  артеріальною  гіпертензією.  Визначались  з  наступними 
питаннями:  чи всім хворим з  вперше виявленою АГ та  тим,  які  в  наступному 
перенесли  мозковий інсульт  або транзиторну  ішемічну  атаку,  була  призначена 
консультація невролога, окуліста? На який день після призначення консультації 
хворий звернувся до невролога,  окуліста  (або не звертався)?  Який діагноз  був 
встановлений  неврологом,  на  якій  підставі  (скарги,  неврологічний  статус, 
лабораторні та інструментальні обстеження – як це відображено в записі)? Які 
дообстеження призначались, їх показники? Яке лікування призначалось і як воно 
виконувалось  самим  пацієнтом?  Чи  відповідав  діагноз  ступеня  гіпертонічної 
дисциркуляторної  енцефалопатії  ступеню  гіпертонічної  хвороби?  Чи  були  за 
період  від  першого  відвідування  хворим  невролога  до  сьогодення  гострі 
порушення мозкового кровообігу, які саме? З чим їх можна пов‘язати (надмірні 
навантаження  у  хворого,  невиконання  лікарських призначень,  шкідливі  звички 
тощо)?  Характер  (об‘єм  неврологічних  порушень),  стан  відновлення,  лікарські 
призначення  та  їх  виконання  тощо.  Як  узгоджувались  призначення  терапевта 
(кардіолога)  з  неврологічними  призначеннями?  Чи  значились  рекомендації 
хворому щодо здорового способу життя,  характеру харчування в амбулаторних 
картах?  Чи  були  ознаки  поліпрагмазії  (дублювання  призначень  різними 
спеціалістами тощо)? Наскільки активно сам хворий відвідував лікаря, покинув 
або  зменшив  шкідливі  звички?  Замірялася  вага,  об‘єм  талії  пацієнта?  Чи 
позначались  в  амбулаторній  карті  відмовлення  від  шкідливих  звичок,  зміни 
способу життя пацієнта на користь здоров‘ю? 

Обов‘язково  враховувались  вік,  стать,  вага,  характер  зайнятості, 
спадковість, шкідливі звички, супутні захворювання. 

В результаті аналізу 100 амбулаторних карток хворих з АГ було визначено, 
що наступні консультації невролога та окуліста призначались усім пацієнтам без 
винятку, проте терміни необхідних консультацій та контроль за їх результатами 
не  був чітко представлений лікуючим лікарем (63 випадки зі  100).  Те  ж саме 
стосувалось і факту виконання діагностичних та лікувальних призначень хворим: 
в карті не був зафіксований зворотній зв‘язок - чи змінився у хворого характер 
відношення  до  самого  себе  –  чи  покинув  шкідливі  звички,  змінив  характер 
зайнятості, особисте відношення до власного захворювання. Тільки в 18 випадках 
зі  100  визначались  зміна  маси  тіла,  контроль  у  динаміці  ліпідного  спектру  та 
рівень  загального  холестерину.  Спостерігались  такі  факти,  що  у  комплексній 
медичній допомозі хворим з АГ та, відповідно, профілактиці цереброваскулярних 
захворювань, недостатньо застосовувались такі потужні фактори профілактики як 
модифікація  стилю  життя,  відмова  від  шкідливих  звичок,  доягнення  цільових 
рівнів  АТ  та  показників  ліпідного  спектру,   рефлексотерапія,  психологічна 
допомога, лікувальна фізкультура, тощо. Здебільшого хворим призначається лише 
медикаментозна  гіпотензивна  та   антиагрегантна  терапія  (92  випадки),   у 
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половини  хворих  визначався  рівень  загального  холестерину  (43  випадки), 
ліпідного  спектру  (36  випадків),  хоча  регулярний  контроль  за  досягненням 
цільових  рівнів  АТ  та  холестерину  не  проводився.  Залишається  надзвичайно 
низьким відсоток хворих які регулярно приймали статини, не зважаючи на велику 
доказову  базу  в  плані  профілактики  інсультів.  Кращих  очікувань  потребує  й 
робота з самим хворим – роз‘яснення, призначення та контроль за їх виконанням. 
Слід зазначити, що лікарські призначення краще виконували жінки, пенсіонери та 
особи,  які  вже  мали  в  анамнезі  гострі  цереброваскулярні  події,  -  гіпертонічні 
церебральні  кризи,  минучі  порушення  мозкового  кровообігу,  транзиторні 
ішемічні атаки.

Таким  чином,  запобіганню  виявлених  недоліків  сприятиме  побудова 
локального  протоколу  медичної  допомоги  хворим  з  неврологічними 
ускладненнями  АГ  в  умовах  певного  медичного  закладу,  який  базується  на 
затверджених  стандартах  лікування.  Він  є  шляхом  до  підвищення  якості 
профілактики та лікування, що реалізується за умови ретельно узгодженої роботи 
лікаря первинної ланки медичної допомоги, кардіолога, невролога та залучення 
інших  вузьких  спеціалістів  (окуліста,  психолога,  рефлексотерапевта, 
фізіотерапевта).

ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА 
ГІПЕРТОНІЧНУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА РЕЦЕПТОРА 
АНГІОТЕНЗИНУ ІІ ПЕРШОГО ТИПУ

Кривчун  А.М., Литвиненко Н.В.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава)

На  сучасному  етапі  розвитку  нейроангіології  продемонстровано  зв'язок 
поліморфізму А1166С гена рецептора ангіотензину ІІ 1 типу (АТ1Р) в виникненні 
артеріальної  гіпертензії  (АГ),  яка  є  основним  етіологічним  чинником 
гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії (ГДЕ). 

Метою дослідження стало вивчення  зв'язку факторів ризику виникнення 
ГДЕ  (ліпідний  обмін,  надлишкова  маса  тіла  та  ожиріння)  із  поліморфізмом 
А1166С гена АТ1Р у мешканців Полтавської області. 

Для  визначення  алелей  поліморфної  ділянки  (А1166С)  гена  АТ1Р  у  112 
хворих на ГДЕ у віці 30-60 років  проводили виділенням геномної ДНК з венозної 
крові  обстежуваних  методом  фенол-хлороформної  екстракції. Поліморфний 
участок ДНК ампліфікували за  допомогою полімеразної  ланцюгової  реакції  на 
ампліфікаторі «Терцик».  Визначення показників вмісту  загального холестерину, 
альфа-холестерину,  тригліцеридів  проводили  за  загальновідомими  методиками. 
Індекс  маси  тіла  (ІМТ)  визначали  як  відношення  маси  тіла  в  кілограмах  до 
квадрату зросту в квадратних метрах; до групи з надлишковою масою тіла (НМТ) 
віднесли осіб з ІМТ 25,0-29,9 кг/м2, а в групу з ожирінням – осіб з ІМТ 30,0 кг/м2 і 
вище. Відповідно до визначеного поліморфного варіанту  пацієнти були розділені 
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на   групи:  гомозиготи  СС  (26  пацієнтів);  гетерозиготи  АС  (62  пацієнти); 
гомозиготи АА  (24 пацієнти).

В  результаті  дослідження  встановлено,  що  концентрація  холестерину  та 
тригліцеридів була вірогідно вищою  у пацієнтів з генотипом АА в порівнянні з 
генотипом  СС.  Гіперхолестеринемія  вірогідно  переважала   у  пацієнтів  із 
генотипом АА (58,33% проти 33,87% у осіб генотипом АС і 23,08%  - з генотипом 
СС, p<0,05); кількість осіб з гіпертригліцеридемією також була вірогідно більшою 
у  носіїв  генотипу  АА (54,17% проти  27,42% -   з  генотипом АС і  23,08% -  з 
генотипом  СС,  p<0,05).  Дані  ліпідного  обміну  асоціювалися  з  ІМТ.  Вірогідно 
найбільшу  кількість  пацієнтів  з  ожирінням виявили у  хворих  з  генотипом СС 
(33% проти 19,3% пацієнтів з генотипом АС і 15,3% - з генотипом СС,  p<0,05), 
надлишкова  маса  тіла  також  вірогідно  переважала  у  осіб  із  генотипом  АА 
(відповідно 75% проти 42% і 46% пацієнтів, p<0,05). 

Таким  чином,  порушення  метаболізму  ліпідів  пов’язані  з  наявністю 
генотипу  АА  гена  рецептора  АТ1Р.  Отримані  нами  дані  є  підставою  для 
визначення  у  пацієнтів  наявності  поліморфних  вариантів  А1166С   з  метою 
формування  групи  ризику  виникнення  АГ  та  ГДЕ  в  амбулаторній  практиці 
невролога, кардіолога, лікаря загальної практики  - сімейної медицини.

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО СПРЯМОВАНІ НА УСУНЕННЯ 
БІОМЕХАНІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГОНАРТРОЗІ

Кулемзіна Т.В.
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Остеоартроз  (ОА)  характерізується  локальною  деструкцією  суглобового 
хряща і заміщенням кістковою тканиною у центр та краях дефекту. ОА колінного 
сусутава (гонартроз) виявляється інвалідізіруючою симптоматикою приблизно в 
10% населення понад 55 років.

Одним з етіологічних чинників виникнення гонартроза, поряд із загальними 
конституціональними  (старіння,  ожиріння,  спадковість  і  ін.)  і  місцевими 
несприятливими  чинниками  (травми,  професійні  і  побутові  чинники  і  ін.),  є 
порушення  постави тіла.   В  той  же  час,  больовий  синдром  і  функціональна 
недостатність колінного суглоба викликають прагнення пацієнта з гонартрозом до 
формування анталгічного  положення коліна,  перенести вагу  тіла переважно на 
здорову ногу, що викликає ряд вторинних біомеханічних порушень в здоровому 
колінному суглобі. Мета дослідження. Разробити схеми реабілітаційних заходів, 
спрямованних на усунення вторинних біомеханічних порушень при гонартрозі, 
що виникли в здоровому колінному суглобі, за допомогою  мануальнїй терапії в 
сполученні із класичною акупунктурою та гомеосініатрією. 

Матеріал  і  методи.  Проведено  лікування  17  пацієнтів  (12  жінок  та  5 
чоловіків)  у  віці  від  35-и  до  52-х  років  із  діагнозом  гонартроз.  9  пацієнтів 
страждали на ураження правого колінного суглоба,  8  –  на ураження лівого.  В 
анамнезі 15 пацієнтів посилалися на наявність травмування області суглобу. У 2-
ох  хворих  відзначалася  підвищена  вага  тіла,  яка  й  сприяла  ушкодженню 
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колінного суглоба. Пацієнти знаходилися на амбулаторному етапі реабілітаційних 
заходів  після  отриманого  стандартного  лікування.  Використання  класичних 
методов  рефлексотерапії  дозволяло  зменшити  больовий  синдром,  забезпечити 
адекватне  розслаблення  м’язового  апарата.  Використання  методів  мануальної 
терапії  дозволило спрямувати реабілітаційні заходи на відновлення довжини та 
тонусосилових  якостей  скорочених  м’язів,  усунення  вторинних  біомеханічних 
порушень.  Середня триалість курсу реабілітації складала 21 день.

Результати.  Зменшення  функціональної  недостатності  колінних  суглобів 
при усуненні вторинного скорочення м’язів та супутніх дисфункцій суглобів та 
сполучного апарату  відзначено у 80% пациентов. 

Висновки. Таким  чином,  визначені  схеми  реабілітаційних  заходів,  що 
проведені  пацієнтам  із  вторинним  гонартрозом,  який  виник  внаслідок 
підвищенного  навантаження  на  неушкоджений  колінний  суглоб,  дозволили 
нейтралізувати  вторинне  скорочення  м’язів  і  супутніх  дисфункцій  суглобів  та 
сполучного апарату суглоба.  

ЦЕРЕБРАЛЬНА АУТОСОМНО-ДОМІНАНТНА АРТЕРІОПАТІЯ З 
СУБКОРТИКАЛЬНИМИ ІНФАРКТАМИ І ЛЕЙКОЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ

Курик О.Г., Каленська О.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини»,  Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління 

справами (Київ)

Церебральна  аутосомно-домінантна  артеріопатія  з  субкортикальними 
інфарктами  і  лейкоенцефалопатією  (CADASIL-синдром)  є  спадковим 
захворюванням,  що  призводить  до  розвитку  судинної  енцефалопатії  і  деменції. 
Основними симптомами є транзиторні ішемічні атаки і  повторні ішемічні інсульти 
підкоркової  локалізації,  мігрень  з  аурою  або  без  аури,  депресивні  розлади  , 
епілептичні  припадки.   Захворювання  починається  зазвичай  у  віці  35-45   років. 
Чоловіки й жінки хворіють з однаковою частотою [9].

Для даного синдрома характерна ангіопатія дрібних і середніх артерій, яка 
пов’язана з  мутаціями в гені  Notch3 на 19-й хромосомі,  внаслідок чого  виникає 
деструкція  гладком’язових  клітин  судинної  стінки  (vascular smooth muscle cells 
(VSMC) [2].  В нормі гени Notch кодують трансмембранні рецептори, що приймають 
участь в спеціалізації клітини в процесі онтогенезу. В 95% випадків при CADASIL 
виявляються міссенс-мутації в цьому гені (заміна одної амінокислоти на іншу), що 
призводять  до  втрати  або  нарощування  цистеїнового  залишку  певного  домену 
трансмембранного білка [8, 11].  Це спричиняє зміну третинної структури білка, а 
відповідно і порушення його функції [15]. Відбувається прогресивна втрата VSMC і 
заміщення їх  гранулярним осміофільним матеріалом (granular  osmiophilic  material 
(GOM)  невідомого складу навколо базальної мембрани і позаклітинного матриксу 
VSMC. VSMC важливі не лише для формування судинної архітектури, вони також 
вивільняють   vascular  endothelial  growth  factor  (VEGF),  який  збільшує  перфузію 
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крові. Зниження вивільнення VEGF може зменшувати кровообіг у певних ділянках 
головного мозку, що може призводити до інсультів [14]. 

На  сьогоднішній  день  щодо  ролі  гена  Notch3  до  кінця  не  з’ясовано,  чи 
виникає  підсилення  передачі  сигналу  Notch3,  що  призводить  до  накопичення 
пошкоджених  VSMC,   чи  відбувається  зниження  сигналу  гена,  що  спричиняє 
апоптоз  здорових  клітин  [26  ].  Встановлено  також,  що  ген  кальцієвого  каналу, 
мутації в якому  призводять до розвитку сімейної геміплегічної мігрені і спадкової 
пароксизмальної мозочкової атаксії 2-го типу, локалізується поблизу гена CADASIL 
на  19  хромосомі  [12].  Слід  відмітити,  що  патогномонічні  ультраструктурні 
особливості CADASIL  - гранулярні осміофільні депозити (GOM), які відкладаються 
в мембранах гладком’язових клітин дрібних і  середніх артеріол головного мозку, 
знаходять  і  в  інших  тканинах  –  периферичних  нервах,  скелетних  м’язах, 
кишківнику, печінці, нирках, шкірі, тобто спостерігається системна ангіопатія [1].

Найбільш  частими  та   обов’язковими  симптомами  CADASIL  є  ішемічні 
інсульти. Інсульти  можуть розвинутись в будь-якому віці, зазвичай вони виникають 
за  відсутності  судинних  факторів  ризику,  мають  рецидивуючий  перебіг, 
характеризуються наявністю класичних синдромів лакунарного інсульту та повною 
клінічною ремісією через  декілька днів  або тижнів.  За  даними  нейровізуалізації 
інсульти не є обширними [16 ].  Клінічна картина тяжкого інсульту зустрічається 
вкрай  рідко;  в  поодиноких  випадках  описані  геморагічні  інсульти  [3,  25].  В 
розгорнутій  стадії  захворювання  можуть  зустрічатися  афазія  та  інші  порушення 
вищих психічних функцій [10 ].

 Другим за частотою клінічним симптомом після ішемічного інсульту при 
CADASIL  є  деменція,  що  проявляється  порушенням  пам'яті,  мови,  уваги, 
поведінковими  розладами,  що  часто  поєднуються  з  пірамідними  симптомами, 
псевдобульбарним синдромом, порушенням ходи та нетриманням сечі, що вказує на 
її лобно-підкорковий характер [13]. Вказані  симптоми зазвичай розвиваються у віці 
50-60 років, а  в термінальній стадії  захворювання деменція відмічається майже у 
всіх хворих.

Також важливим клінічним проявом CADASIL  є афективні порушення у 
вигляді депресії та тривожного стану [9].

Важливе  діагностичне  значення  при  CADASIL  має  нейровізуалізаційне 
дослідження,  яке  виявляє  характерні  для  цього  захворювання  субкортикальні 
інфаркти  та   лейкоенцефалопатію  [6].  При  наявності  клінічних  симптомів 
захворювання, і навіть у всіх носіїв патологічного гена після 35 років незалежно від 
клінічної картин,  завжди є  характерні зміни на МРТ [20]. Лейкоареоз в області 
скроневих долей  є нейровізуалізаційним маркером CADASIL [23]. Лейкоареоз, що 
охоплює область  зовнішньої  капсули,  зустрічається  у  65% хворих  і,  як  правило, 
виявляється  на  ранніх  стадіях  захворювання.  Підкоркові  інфаркти  та 
лейкоенцефалопатію,  як  правило,  виявляють  у  78%  хворих  [23].  Ураження 
фронтоорбітальних  відділів  та  потиличної  долі,  а  також  коркові  інфаркти 
зустрічаються  рідко  [24].  Однак  нейровізуалізаційними  знахідками  не  завжди 
вдається  пояснити  клінічні  симптоми  у  більшості  хворих,  хоча  об'єм  ураження 
мозку за  даними МРТ в  режимі Т1 відповідає  ступеню інвалідизації  та  тяжкості 
когнітивних  порушень,  і  повторні  дослідження  можуть  бути  використані  для 
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контролю за  перебігом захворювання.  МРТ-дослідження в  режимі Т2 відображає 
наявність набряку, гліозу та демієлінізації в тканині мозку. Хворі на CADASIL без 
клінічних  симптомів  можуть мати  зміни  на  МРТ в  режимі  Т2,  але  в  режимі  Т1 
вогнищеві ураження у них відсутні [20 ]. 

При МРТ виявлють симетричні вогнища ураження з високим МР-сигналом 
в Т2-В/І у білій речовині півкуль мозку,множинні вогнища з низьким МР-сигналом в 
Т1-В/І, що відображають кістозне або некротичне ураження білої речовини півкуль, 
базальних  гангліїв,  ніжок  мозку  і  мосту  [19].  Відмічається  також  розширення 
шлуночків і атрофія мозолистого тіла [20].  

Ряд  авторів  відмічають,  що  радіологічні  ознаки    цієї   церебральної 
ангіопатії  можуть  бути  наявні  з  дитинства   у  предсимптомній   стадії 
захворювання[4, 17 ]. Найбільш простим методом підтвердження діагнозу CADASIL 
є біопсія шкіри [22]. При електронній мікроскопії виявляють специфічні гранулярні 
осміофільні включення серед дегенеруючих гладком'язових клітин стінки артеріол 
дерми.  Біопсія  м'яза  и  периферичного  нерву  також  можуть  бути  використані  з 
діагностичною метою. 

При аутопсійних дослідження встановлено, що мінімальні специфічні зміни 
виявляються в середніх і малих по калібру артеріях и венах майже у всіх органах, а 
також в аорті. Гістологічне дослідження демонструє, що стінка лептоменінгеальних 
и  пенетруючих  артерій  головного  мозку  виявляється  значно  потовщеною,  що 
відбувається  переважно  за  рахунок  накопичення  екстрацелюлярних  матриксних 
білків,  включаючи  різні  типи  колагену  та  ламініну  [7  ].  Наявність  гранулярних 
включень відрізняє дане захворювання від васкулопатії при артеріальній гіпертензії 
та хвороби Бінсвангера. Відкладання амілоїда в якості причини судинної патології 
виключається на основі відсутності специфічного забарвлення при гістологічному 
дослідженні.  Склад  гранульованих  осміофільних  включень  невідомий, 
припускається, що білок Notch3 є одним із їх компонентів, а філаменти не входять в 
склад включень. Накопичення осміофільних гранул і дегенерація гладких м'язових 
клітин  починається  рано  та  може  бути  виявлена  при  біопсії  шкіри  хворих  на 
CADASIL ще до 20-літнього віку [4]. 

На аутопсії у хворих з даним захворюванням виявляють дрібні (лакунарні) 
інфаркти в білій речовині, в глибинних відділах сірої речовини і в стовбурі мозку. 
Кора  головного  мозку  залишається  відносно  збереженою  [7  ].  Згідно 
запропонованим  діагностичним  критеріям,  діагностика  CADASIL  включає  аналіз 
сімейного  анамнезу  з  наступним   проведенням  генетичного  дослідження, 
електронної мікроскопії або імуногістохімічного дослідження біоптатів шкіри або 
м'язової тканини, МРТ головного мозку [5]. Розроблено новий імуногістохімічний 
метод  дослідження  при  даному  захворюванні  –  забарвлення   артериол  на  білок 
Notch3,  але  він  поки  не  отримав  широкого  розповсюдження.  Метод  електронної 
мікроскопії  має  високу  специфічність,  але  має  низьку  чутливість,  тому  автори 
рекомендують повторні дослідження біоптатів з різних ділянок тіла [21].

В нашому   медичному закладі одному хворому був встановлений діагноз 
CADASIL-синдром. Хворий М., 51 року, госпіталізований по швидкій допомозі із 
скаргами  на  порушення  мови,  слабкість  в  правих  кінцівках,  загальну  слабкість, 
постійний  головний  біль.  Захворів  гостро,  коли  після  психоемоційного 
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навантаження  порушилась  мова,  з’явилась  слабкість  в  правих  кінцівках. 
Неврологічний статус: в свідомості /за шкалою Глазго 15 балів/. Звуження правої 
очної щілини, зіниці D = S, вертикальний парез погляду. VII  та XII - пара справа по 
центральному  типу.  Знижений  глотковий  рефлекс.  Сухожильні  та  періостальні 
рефлекси  D  =  S.  Нечітка  правобічна  гемігіпалгезія.  М’язовий  тонус  в  правих 
кінцівках  підвищений по пірамідному типу.  М’язова  сила  знижена  в  дистальних 
відділах до 4 балів, в проксимальних – до 4,5 балів в правих кінцівках. Двобічний 
симптом  Бабінського,  Штрюмпеля. Менінгіальних  симптомів  немає.  В  позі 
Ромберга  -  хитання.  Пальцьо-носова  проба виконує  нечітко  справа.  Елементи 
моторної афазії, аграфії, дистонії, дисфагії.  Спадковий анамнез: у матері із 41 року 
спостерігались  повторні  інсульти.  Інформація  про  стан  здоров’я  інших  родичів 
відсутня.  У хворого  спостерігався  головний біль  із  30  років.  Головний біль  був 
інтенсивний,  деколи  супроводжувався  фото  і  фонофобією,   підсилювався  при 
фізичному навантаженні, деколи супроводжувався нудотою і тривав від 30 хвилин 
до 2 діб, із частотою 3-4 рази на  рік весною та восени. Із 41 року у хворого кілька 
разів були минучі порушення мозкового кровообігу. 

Результати лабораторного та інструментального дослідження:  загальний та 
біохімічні  аналізи  крові,  аналіз  сечі,  коагулограма,  ліпідний  спектр  крові, 
ревматичні  проби,  імуноглобуліни  без  відхилень  від  норми.  Вовчуковий 
антикоагулянт  та  антитіла  до  кардіоліпіну  не  виявлено.  Дослідження  крові  на 
лактат-ацидоз  та  молекулярно-генетичне  дослідження  на  синдром  MELAS 
(мітохондріальна енцефалопатія з лактат-ацидозом та інсультоподібними епізодами) 
негативні.  ЕКГ- помірні  дифузні  зміни в міокарді.   УЗД судин головного мозку: 
нестенозуюче атеросклеротичне ураження церебральних артерій із  нерівномірним 
потовщенням  стінок  сонних  артерій  до  0,11-0,12см.  Помірні  згини  хребцевих 
артерій.  Локація  правої  середньомозкової  артерії  (СМА)  ускладнена.  Кровотік  в 
ділянці сифону знижений. Регуляція судинного тонусу напружена. Розширена права 
внутрішня яремна вена . Очне дно в нормі. 

Проведено  магнітну  резонансну  томографію  (МРТ)  головного  мозку  із 
внутрішньовенним контрастуванням  препаратом  „Магневіст”,  20  мл  в  аксілярній 
(  Т2-33;  Т2-tirm ),  фронтальний (Т2-33; сагітальний (Т1-33)  проекціях,  а також в 
режимі  дифузійно-зважених  зображень.  Патологічних  ділянок  накопичення 
контрасту  не  виявлено.  В  субкотрикальних  відділах  та  в  білій  речовині 
перивентрикулярно (переважно лобних та тім’яних часток) виявляються множинні 
гіперінтенсивні ( на Т2-33 в Т2- tirm ІП ) вогнища діаметром від 0,2 до 0,5см. та 
ділянки  вираженого  перивентрикулярного  лейкоареозу.  На  цьому  фоні,  в 
перивентрикулярній  зоні  бокових  шлуночків  виявляються  множинні,  дрібні 
гіпоінтенсивні ( на Т2- tirm 33 і Т1-33 ) вогнища діаметром біля 0,5 см. в ділянці 
лівого таламуса, аналогічні, поодинокі вогнища максимальним діаметром до 0,35 см 
виявляються субтенторіально, в ділянці моста. В лівій скроневій частці,  в ділянці 
базальних  ядер,  раніше  виявлене  вогнище  із  зниженим  коефіцієнтом  дифузії, 
розмірами при теперішньому дослідженні 0,5-0,6 см. Шлуночки мозку не розширені, 
бокові  симетричні.  Серединні  структури  не  зміщені.  Орбітальні  конуси,  хіазма, 
гіпофіз без особливостей. Конвекситальні субарахноїдальні простори не розширені. 
Висновок: МРТ – ознаки ГРМК за ішемічним типом в басейні лівої СМА на фоні 

70



вираженої  дисциркулярної  енцефалопатії.  Стан  після  неодноразово  перенесених 
лакунарних  інфарктів  в  обох  гемісферах  головного  мозку,  мосту.   В  зв’язку  із 
думкою про наявність у хворого CADASIL проведено морфологічне дослідження 
біоптата  шкіри  плеча.  Електронномікроскопічне  дослідження  проведене  на  базі 
лабораторії  електронної  мікроскопії  національного  медичного  університету  ім. 
О.О.Богомольця.   В  стінках  артерій   навколо  гладком’язових  клітин  знайдені 
скупчення  осміофільної  речовини  ,  що  є  характерними  для  CADASIL-синдрома 
(Рис).  Патогенетичне  лікування  CADASIL-синдрома   на  сьогоднішній  день  не 
розроблено. Лікування мігрені проводиться  за загальноприйнятими схемами. Для 
покращення  мікроциркуляції   в  головному  мозку  хворим  призначають 
пентоксифілін;  для  регуляції  функції  ендотелія   -  постійний  прийом  аспірину  в 
малих дозах; за необхідністю призначають  седативні препарати, антидепресанти. 
Тривалість захворювання від моменту  маніфестації клінічних проявів, за даними 
різних авторів [9, 18] складає в середньому 10-15 років.   

 

Рис.  Осміофільні  включення  в 
мембранах  гладком’язових  клітин  в 
стінках  дрібних  артерій.  Електронна 
мікрофотографія. х 25000.
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КАРДІАЛЬНІ АСПЕКТИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Кутовий В.І., Кравченко А.М.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

Інсульт – одна з найбільш болючих проблем сучасної медицини. Зростаюча 
захворюваність, висока смертність та тяжкі наслідки для хворих, що залишились 
живими,  виводять  проблему  судинних  мозкових  катастроф  на  національний 
рівень,  оскільки  інсульт  залишається  однією  з  основних   причин  інвалідності 
населення. Постає питання ранньої діагностики, та аналізу доклінічних причин, 
які  спричиняють розвиток інсульту,  а  також можливості  впливу і  корекції  цих 
причин  для  профілактики  розвитку  судинних  катастроф.    Нами  вивчені 
кардіальні  аспекти  ішемічного  інсульту,  вплив  патології  серця  на  перебіг 
післяінсультного  періоду  та  прогресування  хронічної  цереброваскулярної 
недостатності.  Метою  дослідження  є  розробка  та  впровадження  в  клінічну 
практику  оптимального  переліку  та  об`єму  обстежень  пацієнтів  з  високим 
ризиком  розвитку  кардіоемболічних  ішемічних  інсультів  для  прогнозу  та 
профілактичного  лікування  пацієнтів  високого  ризику.  Обстежено  124  хворих, 
яким виконано доплерехокардіографічне обстеження серця, дуплексне сканування 
екстракраніальних  судин,  транскраніальна  доплерографія,  добове  холтерівське 
моніторування ЕКГ, а  також  лабораторні  дослідження реологічних показників 
крові,  що  дозволило  отримати  достатню  інформацію  про  патогенетичний 
трикутник  «серце  –  судини  –  кров». За  даними  дослідження,  у  пацієнтів,  які 
перенесли  ішемічний  інсульт,  у  24%,  найбільш  вирогідною   причиною  були 
кардіоемболічні  ускладнення  (хворі  з  постійною,  та  пароксизмальною формою 
фібриляції  передсердь,  частою шлуночковою екстрасистолією,  більше 5 тис.  за 
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добу).  На  другому місці  (10%),  хворі  з  гемодинамічними інсультами,  в  основі 
яких лежить невідповідність між потребами головного мозку в кровозабезпеченні 
та  можливостями  насосної  функції  серцево-судинної  системи.  Це  хворі  з 
хронічною серцевою недостатністю на стадії декомпенсації  внаслідок суттєвого 
зниження серцевого викиду (ФВ нижче 30%). Отримані дані обстежень хворих, 
що  перенесли  ішемічний  інсульт,  дозволяють  стверджувати,  що  перебіг 
захворювання та його наслідки в значній мірі визначаються станом центральної 
гемодинаміки  і  роботою  серця.  З  метою  стратифікації  ризику,  своєчасної 
профілактики  та  зниження  кількості  тромбоемболічних  судинних  ускладнень 
хворим,  з  прогресуючою  хронічною  цереброваскулярною   недостатністю, 
особам,  які  перенесли  епізоди  транзиторних  судинних  порушень  мозкового 
кровообігу,  доцільно   виконувати  повний  обсяг  кардіологічних  обстежень 
(визначати  ФВ,  розміри  лівого  передсердя,  наявність  тромбів  у  порожнині  чи 
вушці  лівого  передсердя  та  ін.)  та  проводити  адекватну  кардіальну  і 
антитромботичну терапію для покращення гемореологічних властивостей крові, 
нормалізації  серцевого ритму і  стабілізації серцевої гемодинаміки. 

ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З ПОЄДНАННЯМ ХРОНІЧНОГО 

ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ  ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ 
ГІПЕРТЕНЗІЇ НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ

Ласиця Т.С., Сімак І.М., Кравченко А.М.
Державна наукова установа « Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини»  Державного управління справами (Київ)

         За останні роки хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) все 
частіше  розглядається  як мультикомпонентне захворювання із структурними і 
функціональними  ураженнями  легень  та  екстрапульмональними  наслідками. 
Системний  компонент  ХОЗЛ  є  важливою  складовою  хибного  кола:  постійне 
формування  структурних  змін  у  вигляді  легеневого   фіброзу,  альвеолярної 
деструкції,  гіперплазії  епітелію  та    мукоциліарної  дисфункції  призводять  до 
системного  запалення,  яке  в  свою  чергу  підтримує  формування  незворотної 
обструкції.  Найбільш значущими системними ефектами при ХОЗЛ є втрата маси 
тіла, дисфункція скелетних м’язів, порушення з боку серцево-судинної і нервової 
систем, остеопороз.
        Серед  причин смерті, що переважають, але не завжди розпізнаються у хворих 
на ХОЗЛ, стоять артеріальна гіпертензія (АГ) та ішемічна хвороба серця (ІХС). За 
даними широкомасштабних популяційних досліджень ризик смерті від серцево-
судинних захворювань (ССЗ) у хворих на ХОЗЛ підвищений у 2-3 рази і складає 
приблизно 50 % від загальної кількості смертельних випадків. Одним із найбільш 
частих коморбідних станів є поєднання хронічного обструктивного захворювання 
легень   та  артеріальної  гіпертензії,  поширеність  якого  коливається  у  дуже 
широких межах - від 6,8 до 70,2 % (в середньому 34,3 %). У пацієнтів з ХОЗЛ 

74



частота   госпіталізацій  з  приводу  серцево-судинних  захворювань  значно 
перевищує таку з приводу загострення самого ХОЗЛ. 
          Важливе  значення  щодо стратифікації ризику відіграє віковий фактор. Так, 
пік захворюваності на ХОЗЛ та ССЗ припадає на 55-60  років. Крім того, існує 
досить  висока  розповсюдженість  пацієнтів  з  кількома  хронічними 
захворюваннями:  майже   половина всіх людей  віком ≥ 65 років  мають 
три хронічні захворювання, а одна п’ята частина - п’ять і більше. 
         Метою нашої роботи було виявити загальні тенденції розвитку і перебігу 
серцево-судинних захворювань на тлі хронічного обструктивного захворювання 
легень у пацієнтів прикріплених до ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.
         В  основу аналізу  покладено показники діяльності  підстанції  швидкої 
медичної допомоги, дані карт викликів та медичних карт амбулаторного хворого. 
Нами  проаналізовано   структуру  надання  швидкої  і  невідкладної  медичної 
допомоги  пацієнтам  з  коморбідними  станами  за  період  з  2008  по  2010  рік  . 
Загальна  кількість  викликів  «по  швидкій  медичній  допомозі»  дорослим 
прикріпленим до ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС  з хворобами системи кровообігу та 
дихання  за 3 роки  становила  22856. Левова частка з них належала випадкам 
надання  швидкої  медичної  допомоги  пацієнтам  з  приводу  серцево-судинних 
захворювань   –  58,8%,  половину  серед  яких  складали  гіпертензивні  кризи. 
Клінічний  аудит  довільно  вибраних  100  карт  надання  медичної  допомоги  з 
приводу  невідкладного  стану  пацієнтам  з  поєднаною  патологією  дозволив 
отримати такі результати: 
        Співвідношення та віковий склад чоловіків і жінок 47 до 53% ; 73,46+ 2,3 та 
78,29+1,8  років  відповідно.  Структура  за  діагнозом  невідкладного  стану  мала 
наступний вигляд :  неускладнена гіпертензивна криза - 42%, гіпертензивна криза 
ускладнена гострим коронарним синдромом або гострим порушенням мозкового 
кровообігу  -  9%  ,  фібриляція  передсердь  -22%.  Повторні  виклики  з  приводу 
гіпертензивної кризи мали місце у 15% випадків, госпіталізовано 13% пацієнтів, 
переважно з пароксизмальною фібриляцією передсердь.  
        З іншого боку кількість викликів з приводу хвороб органів дихання складала 
всього 8,2 % від загальної кількості, а випадкам з приводу ХОЗЛ належало тільки 
3,15 %. Таким чином, невідкладні серцево-судинні стани є головною причиною 
викликів карети швидкої допомоги у пацієнтів з ХОЗЛ.  
       Отримані дані дозволили зробити наступні висновки та визначити напрямки 
подальшої роботи:

1. Переважною  причиною   невідкладних  станів  у  пацієнтів 
віком ≥ 65 років,  на  тлі  хронічного  обструктивного  захворювання 
легень, є супутня патологія серцево  судинної системи.

2. Патологічні стани при поєднанні ХОЗЛ та ССЗ потребують своєчасної 
діагностики,  вивчення  та  розробки  алгоритмів  надання  медичної 
допомоги на амбулаторно-поліклінічному етапі.

3. Виявлення   хронічного  обструктивного  захворювання  легень  на 
ранніх  стадіях  в  умовах поліклініки та  відповідне диференційоване 
лікування таких пацієнтів значно покращить прогноз при  поєднанні 
ХОЗЛ та ССЗ.      
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ 
ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ ТА СУПУТНІЙ ГІПОТИРЕОЗ

Литвин О.В., Коваленко О.Є. 
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами,
Національна  медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ)

Цереброваскулярні захворювання нині є однією з найактуальніших проблем 
сучасної медицини у зв’язку з поширенням, високою смертністю, інвалідністю та 
значними матеріальними витратами на лікування та профілактику (Захаров В.В., 
2007р., Міщенко Т.С. 2008р., Бачинская Н.Ю., Холин В.А., 2007р.). Тривалий час 
у  полі  зору  клініцистів  залишались  гострі  форми  судинних  захворювань 
головного мозку, хронічним проявам приділялося уваги менше, що, не виключно, 
сприяло  збільшенню  частоти  випадків  хронічних  форм  цереброваскулярних 
захворювань останніми роками. 

Хронічна церебральна ішемія - синдром прогресуючого багатовогнищевого 
та  дифузного  ураження  головного  мозку,  яке  проявляється  неврологічними, 
нейропсихологічними  та  психічними  порушеннями.  Ризик  церебральної  ішемії 
значно підвищується при тривало існуючій та погано контрольованій артеріальній 
гіпертензії,  наявності  ішемічної  хвороби  серця,  аритмії,  цукрового  діабету  та 
патології щитоподібної залози (Приходько В.Ю., 2007р.). 

Відомо, що тиреоїдні гормони визначають стан багатьох органів та систем, 
у тому числі серцево-судинної (Петуніна Н.А., 2007). До ускладнень гіпотиреозу 
відноситься  дислипідемія  (70%  випадків),  ожиріння  (25-60%),  діастолічна 
артеріальна  гіпертензія  (20-30%),  порушення  вуглеводного  обміну  (22-32%), 
аритмія  (10-20%),  серцева  недостатність  (9-15%)  (Камінський  А.І.,  2007). 
Дисліпідемія є провідним фактором ризику серцево-судинної патології в цілому, 
при цьому гіпотиреоз патогенетично сприяє її розвитку. 

В практиці лікаря невролога зустрічаються непоодинокі випадки поєднаної 
патології,  коли у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ) 
виникають явища гіпотиреозу. Клінічне взаємообтяження викликало необхідність 
вивчення  патогенетичних  особливостей  цих  патологій  з  подальшим 
обґрунтуванням  та  вибором  лікувального  впливу.  Серед  багатьох  питань,  які 
вивчаються  з  цієї  проблеми,  ми  поставили  за  мету  визначитись  з  гендерними 
особливостями  поєднаної  патології.  Отже,  серед  досліджених  нами  хворих  на 
гіпертонічну ДЕ, у яких з часом виник гіпотиреоз, віком від 50-65 років (середній 
вік 57,5±0,9 років), жінок було 81,3%, а чоловіків - 18,7%. Таким чином, прояви 
поєднаної  патології  -  гіпертонічної  енцефалопатії  та  гіпотиреозу  -  найчастіше 
спостерігались  серед  жінок:  більш,  ніж  в  4  рази.  Вірогідно,  це  пов‘язано  з 
гормональною  перебудовою  організму  та  метаболічним  синдромом,  що 
супроводжується  порушенням  ліпідного  обміну,  надмірною  вагою  тіла  (серед 
обстежених жінок 77% мали зайву вагу, у чоловіків вага була у межах норми). В 
результаті досліджень можна зробити висновок, що питання взаємозв'язку ДЕ на 
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фоні  артеріальної  гіпертензії  та  гіпотиреозу  залишається  важливим  і  потребує 
подальшого вивчення, враховуючи гендерні особливості. 

ДИСПАНСЕРНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕНЕСЕНОГО ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО 

КРОВООБІГУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Литвин О.В., Сакун Т.М., Оводюк Н.М., Марценюк С.В., Горянська Є.М., 
Самойленко Л.П., Гашніков І.В.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

Судинні  захворювання  головного  мозку  належать  до  числа  найбільш 
розповсюдженої патології. Серед них важливе місце посідають гострі порушення 
мозкового кровообігу (ГПМК)  (80-85%), які є головною причиною інвалідізації 
та  смертності  населення  різних  країн  світу  (Бурчинський С.П.  2008 р.).  Ризик 
ГПМК  значно  підвищується  при  тривало  існуючій  та  погано  контрольованій 
артеріальній гіпертензії,  наявності  ішемічної  хвороби серця,  аритмії,  цукрового 
діабету та патології щитоподібної залози (Приходько В.Ю., 2007р.). В зв‘язку з 
цим,  забезпечення  якісної  диспансеризації  хворих  з  означеною  патологією  є 
запорукою успіху щодо подальшої профілактики ускладнень.  Мета. Визначити 
особливості  диспансерного  ведення  пацієнтів  після  перенесеного  ГПМ  К  на 
амбулаторному етапі для подальшого обґрунтування його оптимізації.  Матеріал 
та методи. Аналіз амбулаторних карт хворих, які перенесли ГПМК у 2010 році та 
знаходяться на поліклінічному диспансерному обліку.

Результати:  було  проаналізовано  180  амбулаторних  карт  хворих,  які 
перенесли ГПМК у 2010 році, з них було 52% жінок та 48% чоловіків. З числа 
перенесених інсультів 167 випадків  (92,8%) - за ішемічним типом, 13 випадків 
(7,2%) - за геморагічним. Повторні інсульти спостерігались у 72 хворих (40,0% 
усіх випадків), із них у 71 - на фоні гіпертонічної хвороби а у 1 - без. 23 випадки 
інсульту (12,7%) трапилися у пацієнтів працездатного віку.  Всього померло 27 
пацієнтів. 95,6%  ГПМК розвилось на фоні гіпертонічної хвороби (172 випадки). 
62  пацієнта  мали супутню патологію,  з  них у  вигляді  миготливої  аритмії  -  34 
випадки (18,8%), цукрового діабету - 28 випадків (15,5%). У 2 пацієнтів (1,1%) 
розвилось ГПМК після проведеної хіміотерапії. Серед усіх обстежених хворих 23 
пацієнта  (12,7%)  мали  гіпертонічну  хворобу  II  ступеня  та  не  приймали 
гіпотензивну терапію. Усі пацієнти з інсультами знаходяться на диспансерному 
нагляді після виписки із стаціонару, з них 73% оглядались в перший місяць після 
виписки на дому. 4% не оглянуті з причини знаходження за межами міста. Всім 
пацієнтам  була  призначена  медикаментозна  терапія:  гіпотензивні  препарати 
(86,0%),  антиагреганти  (96,2%),  антикоагулянти  (15,5%),  статини  (71,1%);  по 
необхідності  призначались  заняття  з  логопедами,  психотерапевтами, 
електростимуляція, лікувальні вправи.

Висновки:  для  зменшення ризику  розвитку  ГПМК,  особливо  повторних, 
необхідне диспансерне спостереження невропатологів сумісно з терапевтами та 
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кардіологами за хворими, які мають артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу 
серця,  порушення  ритму  серця,  цукровий  діабет;  проводити  роз’яснювальні 
роботи серед пацієнтів з приводу постійного прийому гіпотензивних препаратів, 
антиагрегантів, статинів, а курсів судинної терапії - два рази на рік. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ 
ІШЕМІЧНИХ ІНСУЛЬТІВ В ОСІБ З ОЖИРІННЯМ

Литвиненко Н.В., Дельва М.Ю., Дельва І.І., Саник О.В.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава)

 
Мета.  Вивчити вікові та клінічні особливості гострого періоду ішемічних 

інсультів в осіб з різними типами ожиріння.
Методи  дослідження.  Досліджено  89  пацієнтів  в  гострому  періоді 

ішемічного  інсульту.  Діагноз  ішемічного  інсульту  був  встановлений  на  основі 
даних  неврологічного  статусу  та  обов’язково  підтверджувався  даними 
нейровізуалізації.  Клінічний  перебіг  інсульту  досліджували  за  шкалою 
Національного  інституту  здоров’я  США  (NIHSS)  під  час  госпіталізації  та  на 
момент виписки зі  стаціонару.  Маса  тіла вимірювалася  механічними вагами,  а 
ріст - ростоміром при госпіталізації або при покращенні стану хворого, в деяких 
випадках  –  з  амбулаторної  карти  або  зі  слів  родичів  пацієнта. За  допомогою 
сантиметрової  стрічки  вимірювали  окружність  талії  та  окружність  стегон.  На 
основі антропометричних даних вираховували індекс маси тіла (ІМТ), характер 
розподілу підшкірно–жирової клітковини визначали співвідношенням окружності 
талії до окружності стегон (ОТ/ОС).

Результати. 37 пацієнтів (42%) мали нормальну вагу тіла (ІМТ<25 кг/м2.), 
31 пацієнт (35%)– надлишкову вагу тіла (ІМТ - 25-30 кг/м2), 21 пацієнт (23%) – 
ожиріння І-ІІ  ст.  (ІМТ -  30-40 кг/м2).  У пацієнтів з ожирінням в 57% випадків 
фіксувався його абдомінальний тип (для чоловіків ОТ/ОС>1 та ОТ/ОС >0,85 для 
жінок). Пацієнти з ожирінням були більш молодого віку (54±3 роки) в порівнянні 
з  пацієнтами,  що мали  нормальну  масу  тіла  (62±4  роки).  При госпіталізації  у 
пацієнтів з нормальною вагою тіла важкість інсульту за шкалою NIHHS становила 
11±3  бали,  в  осіб  з  абдомінальним  типом  ожиріння  -  19±3  бали,  в  осіб  з 
неабдомінальними типом - 17±2 бали; на момент виписки зі стаціонару відповідні 
показники становили 6±2, 10±3 та 7±3 бали. Структура ускладнень у пацієнтів з 
ожирінням виглядала наступним чином: дисфагія різного ступеня вираженості (в 
тому числі і при гемісферальних інсультах) - 43%, негоспітальні пневмонії - 19%, 
гіпертермія  (>37,5?C)  –  14%,  розлади  сечовипускання  –  14%.  Ускладнення  у 
пацієнтів з нормальною масою тіла виглядали наступним чином: дисфагія – 22%, 
пневмонії – 11%, розлади сечовипускання – 11%, гіпертермія – 8%. У пацієнтів з 
ожирінням лікування ішемічних інсультів потребувало більш тривалого терміну 
госпіталізації (13±1 доба) в порівнянні з особами, що мали нормальну масу тіла 
(11±1  доба).  Летальний  кінець  в  стаціонарі  відмічений  у  11%  пацієнтів  з 
нормальною масою тіла та  у  24% пацієнтів з  ожирінням (переважно при його 
абдомінальному типі).
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Висновки.  Ішемічні  інсульти  в  осіб  з  ожирінням  виникають  в  більш 
молодшому віці,  мають несприятливіший клінічний перебіг зі  значно частішим 
розвитком  різноманітних  ускладнень,  що  в  кінцевому  випадку  приводить  до 
більш тривалого терміну госпіталізації  та збільшення летальності  в цій когорті 
пацієнтів. Отже, в тактиці ведення пацієнта та в прогнозуванні перебігу гострого 
періоду  ішемічного  інсульту  необхідно  враховувати  наявність  ожиріння  та 
характер розподілу жирової тканини.

БОЛЬОВІ ТОНІЧНІ СИНДРОМИ СКЕЛЕТНИХ М'ЯЗІВ І ВИРОБНИЧИЙ 
СТРЕС У МАШИНІСТІВ ЛОКОМОТИВІВ І ПОМІЧНИКІВ МАШИНІСТІВ

Ляпко М.Г., Луцький І.С., Джужа Т.В., Ляпко-Аршинова Ю.М.  
Донецький національний медичний університет 

Актуальність  лікування  й  вторинної  профілактики  больових  міоскелетних 
синдромів  (БМС)  є  складною  проблемою  в  усьому  світі,  на  вирішення  якої 
націлені зусилля вчених і практичних лікарів. Хронічний біль у скелетних м'язах 
– це прояв етіологічно різних м’язово-фасціальних дисфункцій, що виникають у 
результаті  порушення  процесів  тканинного  метаболізму  у  м'язових  пучках. 
Пусковим механізмом больового  м'язового  синдрому  є  просторова  деформація 
працюючого м'яза, коли товста й сильніша його частина розтягує тонку і слабку, 
викликаючи  ізометричне,  неінтенсивне  навантаження  й  локальне  ущільнення. 
При  тривалому  статичному  напруженні  й  короткочасних  паузах  не 
забезпечуються  вихідні  фізіологічні  параметри  рухового  субстрату.  Тому 
залишкове напруження, сформоване просторовою деформацією слабкої частини 
м'яза,  зберігається  й  поступово  наростає,  викликаючи  складну  функціональну 
перебудову  відповідної  нейромоторної  системи.  При  цьому  в  одному  чи 
декількох,  постійно  працюючих  м'язах,  крім  підвищеного  метаболізму, 
сформованого  надлишку  іонів  кальцію  й  дефіциту  АТФ,  підвищується 
скоротливість  групи м'язових волокон,  виникає  зона гіпертонусу  з  компресією 
судинно-нервових  утворень,  поглиблюється  м'язова  ішемія.  При  виснаженні 
резервних  можливостей  в  області  нервово-м'язових  дисфункцій  серед  м'язових 
волокон  поступово  формуються  пучки  напружених  м'язів  з  підвищеною 
подразливістю – міофасціальні тригерні пункти, що пальпаторно відчуваються, як 
болючий щільний тяж.  Клінічні  ознаки тригерних пунктів  наступні:  нестерпна 
болючість  при  здавлюванні,  здатність  викликати  іррадіацію  болю  у  віддалені, 
характерні для даного м'яза зони, і вегетативні порушення [l, 2, 5, 10, 12, 15, 16].

Безпосередніми  приводами  виникнення  болю  в  скелетних  м'язах  можуть 
бути:  м'язово-тонічні  синдроми  при  тривалому  неадекватному  навантаженні 
м'язів;  м'язово-тонічні  реакції  при  вертеброгенних  рефлекторних  синдромах; 
моторні  рефлекторні  реакції  при  захворюваннях  внутрішніх  органів,  суглобів, 
зв'язок;  міоадаптивні  реакції  при  неадекватному,  в  тому  числі  професійному, 
руховому  стереотипі;  м'язовий  біль  при  метаболічних  порушеннях  і  проявах 
остеопорозу, а також фіброміалгії (тендоміопатії) при синдромах хронічної втоми 
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й психогенний біль. М'язовий біль – невід'ємний супутник синдрому хронічної 
втоми, який все частіше звучить, як самостійний діагноз [l, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16]. 

На  увагу  заслуговують  вертеброгенні  цервіко-торакальні  рефлекторні 
м’язові  синдроми,  які  виникають,  дякуючи  спільній  вегетативній  іннервації 
нижнім,  верхніми  й  середніми  серцевими  нервами,  що  відходять  від  шийних 
симпатичних вузлів, і симпатичним сплетінням хребетної артерії, яка має спільну 
вегетативну  іннервацію  з  міжхребцевими  шийними  дисками.  При  патології 
шийного  й  грудного  відділів  хребта  може виникати  рефлекторна  відповідь  на 
подразнення рецепторів уражених відділів хребта й зв'язаних з ними симпатичних 
утворень,  що  проявляється кардіальними  вазомоторними  та  біостатичними 
змінами.  Створюються  умови  для  формування  торакогенних  імпульсів,  що 
можуть імітувати серцеву патологію, видозмінювати справжній коронарний біль 
чи  приєднуватися  до  нього.  Атипічна  локалізація  коронарного  болю  чи 
вертеброгенна  дисциркуляторна  кардіопатія  при  больових  синдромах 
комбінованого  генезу  (коронарного,  секторального,  вертебрального) 
ускладнюють диференціальну діагностику. Вертеброгенний псевдокардіалгічний 
біль  відрізняється  від  стенокардії  за  локалізацією,  тривалістю  приступів  і 
залежністю  від  стану  хребта.  Це  так  звані  пекталгії,  або  синдром  передньої 
грудної стінки. Основне джерело патологічної імпульсації локалізується частіше в 
області грудного й шийного відділу хребта і супроводжуються цервікалгіями чи 
дорсалгіями  з  рефлекторними  м'язово-тонічними,  нейроваскуляторними й 
дистрофічними змінами,  які  відбуваються  у  великому грудному м'язі  та  інших 
тканинах передньої грудної стінки [10]. 

Таким  чином,  лікування  БМС  передбачає  зменшення  або  зняття 
надлишкового  м'язового  напруження  й  метаболічних  порушень,  відновлення 
адекватних  рухових  навантажень  і  повноцінного  кровообігу,  проведення 
аналгетичних заходів і санація тригерних пунктів, забезпечення психологічного 
комфорту.  Хронічні БМС вимагають тривалого періоду лікування, реабілітації та 
профілактики  виникнення  й  реактивації  тригерних  пунктів,  що  передбачає 
використання  лікувальних  засобів  широкого  спектра  впливу  на  основні 
етіопатогенетичні фактори [l, 3, 5, 10, 12 ].

До групи ризику виникнення міоскелетного синдрому відносяться:  особи, 
які змушені зберігати однотипну, частіше незручну, позу протягом робочого часу 
або  тривале  здавлювання  м'язів;  пацієнти,  що  страждають  будь-якими 
порушеннями  постави  й  рухового  стереотипу  з  постуральними  м'язовими 
перевантаженнями [l, 3, 5, 7, 10, 12]. 

Предметом  нашого  дослідження  була  професійна  комбінована 
етіопатогенетична проблема, яка безпосередньо пов'язана з  роботою машиністів 
локомотивів  (МЛ)  і  помічників  машиністів  (ПМ).  Основними її  складовими є: 
вплив виробничого стресу й високий ступінь готовності до прийняття термінових 
рішень,  робота в нічний час і  тривале напруження зору в умовах швидкісного 
руху  локомотива;  вібрація  й  розгойдування  локомотива  під  час  руху.  Це 
приводить до постійного напруження певних м'язових груп і  окремих волокон 
м'язів шиї й плечового пояса,  що посилює іритацію вегетативних симпатичних 
структур, викликає рефлекторне підвищення тонусу хребетних артерій і зниження 
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лінійної  швидкості  кровотоку  в  основній  та  хребетних  артеріях.  Вирішення 
проблеми  реабілітації  таких  пацієнтів  та  профілактики  формування  у  них 
міоскелетного  больового  синдрому  має  важливе  значення  для  забезпечення 
безпеки руху поїздів. 

Ефективним у структурі реабілітаційно-профілактичних заходів є 
використання класичної корпоральної голкотерапії, і, як її різновиду, поверхневої 
багатоголкової акупунктури з використанням різнометалевих аплікаторів Ляпко 
(АЛ). Поверхнева багатоголкова різнометалева акупунктура (РА) виконує одну з 
важливих рекомендацій класичної рефлексотерапії – використовувати два або 
більше металів з різними електричними потенціалами для ефективнішого впливу 
на біологічно активні зони. Конструкційні особливості різнометалевих 
аплікаторів забезпечують різні рівні впливу й шляхи реалізації комплексної 
відповіді, що формується різними гомеостатичними механізмами [4, 6, 7, 8, 12]. 
Місцем багатоголкового аплікаційного впливу можуть бути: поверхня шкіри та 
розташовані на ній біологічно активні зони в місцях болю, в тому числі 
міофасціального й тригерного; паравертебральні ділянки, що сегментарно зв'язані з 
областю больового відчуття; ділянки по ходу м'язово-сухожильних меридіанів при 
патології опорно-рухового апарата чи зони гіпералгезії Захар'їна-Геда при патології 
внутрішніх органів. 

Метамерний принцип конвергенції  різномодальної аферентної імпульсації 
на одних нейронних елементах з відповідних дерматомів, міотомів, склеротомів і 
ентеротомів обумовлють вісцеро-соматичні й сомато-вісцеральні ефекти на рівні 
спинного  мозку  та  на  більш  високих  рівнях  у  структурах  ЦНС.  Дані  про 
вісцеротопії й соматотопії в іннервації поверхні тіла й внутрішніх органів дають 
можливість рефлекторним шляхом прицільно впливати на різні внутрішні органи 
і їхні функції, використовуючи зони Захар'їна-Геда. Місце аплікаційного впливу 
по  ходу  м'язово-сухожильних  меридіанів  визначається  за  демонстраційними 
таблицями відповідно до синдромів і локалізації болю [6, 7, 8, 10, 11]. 

Варіації з розташуванням голок і відстані між ними, різноманітна форма й 
розміри  АЛ  забезпечують  різні  клінічні  ефекти  і  визначають  терапевтичну 
ефективність.  Механічне подразнення поверхні  шкіри спеціально сформованим 
конусом  мікро  голки  в  АЛ  виключає  ушкодження  епідермісу,  але  забезпечує 
тривале  подразнення  тактильних  екстерорецепторів.  Формування  швидкісного 
низькопорогового  аферентного  потоку  по  міелінізованих  А-бета  волокнах  до 
задньорогових  структур  спинного  мозку  (апарата  "керованого  входу  болю", 
релейних  нейронів  драглистої  речовини,  субстанції  Р)  блокує  проведення 
повільних больових імпульсів від ноцицепторів по А-дельта волокнах.  Завдяки 
поздовжнім  висхідним  і  нисхідним  міжсегментарним  зв'язкам  крайової  зони 
Ліссауера,  активуються  центральні  ланки  протибольової  системи  (ретикулярна 
формація, ядра таламуса, гіпоталамус, лімбічна система, кора) та забезпечується 
надсегментарний знеболюючий ефект. [2, 5, 7, 8, 10, 11]. 

Особливі  властивості  голок,  які  в  стандартних  різнометалевих  аплікаторах 
(АЛ) виконані з міді й заліза та частково покриті, крім конусної частини, шаром 
іншого  металу  (залізні  –  цинком,  мідні  –  сріблом),  додатково  забезпечують 
гальванічну дію на складний біоколоїд організму з наступним виникненням іонних 
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струмів між голками аплікатора та аніонами (–) й катіонами (+) рідинної системи 
організму. При контакті зі шкірою при РА на поверхні аплікаційних голок і в шкірі 
відбуваються  фізико-хімічні  та  біофізичні  зміни  характерні  для  дії  гальванічних 
процесів.  Інтенсивність  такої  гальванічної  дії  регулюється  самим  організмом  і 
залежить  від  провідності  шкіри,  насиченості  тканин  електролітами,  різниці 
електродних потенціалів реагуючих металів. Гальванічна дія металів на дермальні 
шари активує вегетативні закінчення, формуючи повільний периферичний потік від 
тканинних  гломерулярних  тілець  і  від  периваскулярних  нервових  закінчень  по 
прегангліонарних  В-волокнах  та  по  постгангліонарних  симпатичних  С-волокнах. 
Низькопорогова  іритація  периферичних  вегетативних  структур  при  аплікаційній 
терапії сприяє додатковому викиду в кров'яне русло стрес-асоційованих гормонів 
(кортизолу, АКТГ) і ендогенних опіатів, зокрема бета-ендорфіну [2, 4, 5, 7].

Матеріали й методи.  Обстежено 31 машиніста  локомотива  і  помічників 
машиніста у віці 43-46 років зі стажем роботи 21–24 роки. Досліджували лінійну 
швидкість кровотоку (ЛШК) в основній (ХА) і хребетних (ОА) артеріях методом 
триплексного  сканування  (ТС)  на  УЗ-апараті  VIVID-3,  компанії  GЕ  (США); 
вивчали  біоелектричну  активність  м'язів  шиї  (верхня  порція  трапецієподібного 
м'яза) методом голкової електронейроміографії (ЕНМГ) на чотирьохканальному 
електроміографі  «RЕРОRTЕR»  (Італія),  оцінювали  результати  рентгенографії 
шийного відділу хребта.

Результати й обговорення.  Високі  вимоги до стану  здоров'я  МЛ і  ПМ, 
страх перед втратою роботи чи зниженням свого соціального статусу призводять 
до  приховування,  дезагравації  та  відсутності  активних  скарг  у  працівників 
обстежуваного контингенту. При детальному цілеспрямованому  розпитуванні 29 
(93,5%) пацієнтів турбувало відчуття напруження м'язів в області шиї, особливо 
після  відпрацьованої  зміни,  у  17  (54,8%)  МЛ і  ПМ епізодично  виникав  біль  у 
шийній  області,  який  підсилювався  при  ротації  чи  нахилах  голови,  18  (58,1%) 
обстежених відзначали напади легкого запаморочення,  у  14 (45,2%) – виникало 
відчуття мерехтіння «мушок» перед очима. При об'єктивному обстеженні пацієнтів 
порушень  функції  черепних  нервів  і  рефлекторних  розладів  не  виявлено.  У  5 
(16,1%) пацієнтів виявлена легка гіпестезія в зоні іннервації потиличних нервів. 18 
(58,1%) МЛ і ПМ відзначали болючість при пальпації паравертебральних ділянок 
шийного відділу. У 27 (87,1%) пацієнтів виявлено легке чи помірне напруження 
задньої групи м'язів шиї та у 21 (67,4%) – обмеження обсягу активних і пасивних 
ротаційних рухів у шийному відділі хребта.  За даними голкової ЕНМГ верхньої 
порції  трапецієподібного  м'яза  в  26  (83,9%)  МЛ  і  ПМ  зафіксоване  стійке 
підвищення  тонусу  досліджуваних  м'язів  у  вигляді  коротких  високочастотних, 
місцями  поліфазних,  хвиль  частотою  10–90  Гц,  з  амплітудою  більше  1мВ,  й 
тривалістю 3-4 мсек. У 18 (58,1%) з них відзначено зниження ЛШК в ХА й ОА з 
асиметрією кровотоку від 10% до 60%.

Як реабілітаційний захід,  всім  пацієнтам проведений курс  із  10  щоденних 
процедур поверхневої багатоголкової РА-терапії з використанням АЛ «Ромашка» на 
шийно-плечову ділянку. Тривалість сеансу 20-40 хвилин, 1 раз на день. Уже після 
перших процедур у більшості пацієнтів зменшилась напруженність м'язів шиї. Після 
завершення  курсу  лікування  24  (77,4%)  пацієнти  відзначили значне  покращення 
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стану, у 7 (22,6 %) пацієнтів відчуття дискомфорту в області шиї залишилося. Їм 
було запропоновано продовжити курс поверхневої багатоголкової РА-терапії до 15 
процедур.  Всі  пацієнти  були  навчені  самостійному  застосуванню  аплікаторів  у 
домашніх умовах.

При проведенні ТС після курсу лікування відзначено збільшення ЛШК в 
ХА на 15-40%, зменшення асиметрії кровотоку в ХА до 35%, ЕНМГ дослідження 
показало зниження амплітуди сигналу і його тривалості.

Висновки. 
1.  Робота  машиністів  локомотивів  і  помічників  машиністів  пов'язана  із 

психоемоційним  напруженням  і  сприяє  формуванню  стійкого  шийного  м'язово-
тонічного синдрому, що супроводжується дискомфортом чи больовими відчуттями, 
функціональними порушеннями, зниженням лінійної швидкості кровотоку (ЛШК) в 
хребетних артеріях (ХА). 

2.  Використання  поверхневої  багатоголкової  різнометалевої  акупунктури 
(АЛ), як реабілітаційного заходу, супроводжується збільшенням ЛШК, зменшенням 
ступеня асиметрії кровотоку по ХА й зниженням різниці. 

3.  Важливим аспектом досліджуваної проблеми є вивчення методологічних 
засад та визначення результативності проведення аплікаційних процедур МЛ і ПМ 
після  зміни  в  домашніх  умовах  чи  під  час  відпочинку  між  змінами  з  метою 
попередження чи реабілітації м'язовоскелетного болю. 
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ЕНТЕРОСОРБЦІЙНА ТА МІКРОХВИЛЬОВА РЕЗОНАНСНА 
ТЕРАПІЯ ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ 

ІОНІЗУЮЧОГО  ОПРОМІНЕННЯ.

Мазур В.М.
 Державна наукова установа «Науково-практичний центр  профілактичної 

та клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

Актуальність.  Гіпертонічна хвороба є однією з головних проблем сучасної 
кардіології.  По даним ВОЗ, гіпертонічна хвороба (ГХ) зустрічається у  15-18 % 
дорослого  населення,  що приводить  до скорочення  життя  в  середньому на  10 
років. Внаслідок  аварії  на  ЧАЕС,  що сталася  25  років  тому,  було  викинуто в 
зовнішнє  середовище  із  зруйнованого  ректора  велику  кількість  радіонуклідів 
(РН),  які  потрапляли до людського організму  інгаляційним шляхом,  або  через 
шлунково- кишковий тракт із продуктами харчування та з водою.  Вони змінили 
наші уявлення про клінічні особливості та методи лікування ГХ. По даним обсте-
ження  945  осіб, які працювали у зоні, виявлено, що під впливом невеликих доз 
(не  більше  25  бер  )  та  хронічного  внутрішнього  опромінення  у  23,9  %  осіб 
реєструється  динаміка  захворюваності  на  АГ.  Радіологічні  вимірювання,  що 
проводили в Інституті ядерних досліджень ( ІЯД) НАН України з використанням 
гама-спектрометра,  показали,  що  починаючи  з  липня  1986  року  опромінення 
відбувалося  внаслідок  потрапляння  в  організм  із  зовнішнього  середовища 
переважно довгоживучих радіоактивних ізотопів — цезію-134- 137, цирконію-95, 
ніобію-95, церію-144 та інших. Питомий вміст РН у біологічних середовищах з 
часом  змінювався. Успішне  лікування  цієї  категорії  хворих  можливе  при 
створенні відповідних умов:

- прискорення виведення з організму радіонуклідів;
- підвищення ефективності захисних систем (імунної, монооксигеназної, 

екскреторної), а також регулювання гомеостазу.
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В останні роки в терапевтичній клініці для лікування знайшла застосування 
МРТ  (мікрохвильова  резонансна  терапія)  низької  інтенсивності  на  біологічні 
активні точки (БАТ), (запатентований метод в Україні 24.02.92 р.). Для виведення 
радіонуклідів  використовувалась   ентеросорбційна  терапія(  Е). Мета  роботи: 
дослідження  впливу  ентеросорбції  та  мікрохвильової  резонансної  терапії  на 
показники гемодинаміки, мікроциркуляції та імунної системи у хворих ГХ І—II 
стадії, які зазнали впливу невеликих доз іонізуючого опромінення.   Матеріали і 
методи: чинна нормативно-правова база та державні програмні документи по ГХ, 
історичний, аналітичний, соціально-гігієнічний, математико-статистичний.

Результати.  Було  обстежено  115  чол.,  30-50  років,  які  брали  участь  у 
ліквідації  наслідків  аварії  на  ЧАЕС,  у  яких  відмічали  збільшення  АТ 
діастоличного - вище 100 мм рт.ст. Всім хворим було проведене повне клінічне та 
лабораторне обстеження (центральна гемодинаміка, показники мікроциркуляції, 
реології крові, імунного статусу, наявність радіонуклідів у біологічних середови-
щах). У всіх хворих тривалість захворювання спостерігалась від  5  місяців до  7 
років. У всіх хворих були підвищення систолічного тиску від  160 до 220 мм рт. 
ст. ( у 25 з них  в анамнезі відмічались гіпертонічні кризи ), скарги  на  підвищену 
втомленість, головні болі тощо. Дослідження радіонуклідів у крові хворих на ГХ 
показало  переважну  наявність  таких  радіонуклідів,  як  церій-141,  цирконій-95, 
ніобій-95,   барій-140.  Сумарна  активність  досягала:  церію-144  —  4,19  нКі/л, 
церію-3,66 нКі/л,   рутенію-106  — 3,9  нКі/л.  Лікування хворих проводилось на 
протязі  10-14  днів  завдяки  комплексному  застосуванню  мікрохвильової 
резонансної терапії ( МРТ) та ентеросорбції  (Е) за допомогою апарату "Поріг" на 
біологічно –активні   точки  (   БАТ ),   (Е-36,  МС-7,  МС-8)  та  ентеросорбенту 
"Ентеросгель" по 1 ст. ложці З рази на день, за годину до їжі.

Всі хворі були розподілені на  3  групи:  I група  (35  чоловік) - хворі, яким 
призначали гіпотензивну фармакотерапію (ГФТ)  (бета-блокатори,  антагоністи 
кальцію,  сечогінні,  антиоксиданти); II  група  (40  чоловік  )  приймали 
сферовуглеводні ентеросорбенти (ЕC) на тлі гіпотензивної терапії;  III  група —
комплексне лікування  ЕС  та МРТ  (40  чоловік)  на тлі  гіпотензивної терапії;  У 
хворих першої групи в кінці лікування спостерігалось покращення центральної 
гемодинаміки: пониження АТ діастоличного /р < 0,05/, загального периферійного 
опору /р<0,05/,  поліпшення судинного компоненту мікроциркуляції, зменшення 
атріовентрикулярного співвідношення /р < 0,05/. Незважаючи на те, дослідження 
радіонуклідів в крові та сечі не виявляли  вражаючих змін.

У процесі  лікування  хворих  другої  групи  виявлялись  аналогічні  зміни, 
проте  у  них  значно  поліпшився  і  внутрішній  судинний  компонент 
мікроциркуляції, що, очевидно, можна пояснити нормалізуючою дією на процеси 
вільного  радикального  окислення  (підвищення  вмісту  церуло-   плазміну, 
трансферину). Лікування сорбентами дозволило знизити рівень нагромадження 
радіонуклідів в організмі людей в середньому у 8-10 разів.

У  хворих  третьої  групи    (комплексне  лікування  ЕС  та  МРТ)  в  кінці 
лікування  покращення  показників  було  очевидним.  Артеріальний  тиск  (АТ) 
діастоличний у хворих з ГХ знизився з 110 мм рт. ст. до 90 мм рт. ст. /р < 0,001/.
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Спостерігалась позитивна динаміка загального кон'юнктивного індексу зниження 
агрегацій еритроцитів з 0,8 до 0,4 відносних одиниць /р < 0,001/. При обслідуванні 
вмісту радіонуклідів відмічалось зниження в крові їх з 14 х  10-8  Кі/кг  до 2,5 х 10-8 

Кі/кг  /р  < 0,001/,  а в сечі  —  з  4  х  10-8 до  1,8  х  10-8  Кі/кг. Аналіз клінічного 
протікання захворювання показав,  що найменше число гіпертонічних кризів на 
протязі курсу лікування, відмічалось в III групі. Очевидно, комплексне лікування 
при допомозі ЕС  та МРТ обумовлено не тільки прямим зв'язком та виведенням 
радіонуклідів  з  організму,  але  й  різнобічною  біостимулюючою  дією   на  різні 
системи,  в  тому  числі  залози  внутрішньої  секреції  (гіпоталамус  і  гіпофіз),  які 
контролюють гомеостаз та всі види обміну речовин в організмі людини.

Висновки.
1. Опрацьований нами спосіб лікування АГ з одночасним застосуванням 

МРТ та  Е забезпечує  гіпотензивний ефект у  94  ±  4 %  хворих ЛНА з  АГ,  що 
більше, ніж  при  окремому  застосуванні  ГФТ  (на 24 %) і МРТ (на 13 %) і Е на 
( 15 %).

2.  Зниження  артеріального  тиску  зумовлено  насамперед  стимулюванням 
декорпорації радіонуклідів, покращенням імунного статусу та мікроциркуляції.

3. Запропонований нами спосіб лікування АГ з одночасним застосуванням 
МРТ  та  Е  може  активно  застосовуватись  при  амбулаторно-поліклінічному 
лікуванні кардіологічних та неврологічних хворих в Державній  науковій установі 
«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного 
управління справами.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 
В ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО 

ОПРОМІНЕННЯ

Мазур В.М.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної 

та клінічної та медицини» Державного управління справами (Київ)

Актуальність. Артеріальна  гіпертензія  /АГ/  займає  значне  місце  в 
структурі захворюваності, смертності населення і є однією з провідних проблем 
сучасної кардіології та неврології (Е.В. Андрущенко, Е.А. Красовська, 1990; Г.Г 
Арабідзе у співавт.,  1990; Е.Е.  Гогин, 1990; В.А.  Бобров у співавт.,  1993; Н.С. 
Заноздра, Е.Г. Купчинська, 1991). Аварія на ЧАЕС, яка трапилась 25 років тому, 
поставила проблему АГ в нові умови. Зросла захворюваність на АГ та частота 
ускладнень  її  перебігу  (А.М.Нагорна  у  співавт.,  1993;  Л.І.Гончаренко, 
І.Н.Хомазюк,  1993). Мета  дослідження: матеріалом  дослідження  стали 
спостереження,  проведені  в  1986-93  рр.  В  організованому  колективі 
військовослужбовців вивчено поширеність АГ і захворюваність на них в динаміці 
(до і  після Чорнобильської  катастрофи),  а  також особливості  клініки найбільш 
поширених артеріальних гіпертензій ( ПАГ, ГХ І і  II стадій) у осіб, які зазнали 
надмірного  (>  25  Гр)  впливу  іонізуючого  опромінення  ліквідаторів  наслідків 
аварії  на ЧАЕС (ЛНА).  Матеріали і  методи дослідження:  чинна нормативно-
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правова база та державні програмні документи по ГХ, історичний, аналітичний, 
соціально-гігієнічний, математико-статистичний.

Результати  дослідження.  Встановлено,  що  поширеність  АГ  у  ЛНА 
щорічно зростала.  Тільки за  1986-1992 роки поширеність АГ зросла на 7,04 % 
порівняно з 1985 р. (р<0,001) ( Поширеність ГХ за 1995 рік по м.Києву на 10.000 
населення становила 1271,51). При цьому найбільший приріст цього показника 
був у 1987-89 рр. та в 1991-92 рр.  На відміну від ЛНА поширеність АГ серед 
"неліквідаторів" (НЛНА) на той період зросла менше — в середньому на 2,48 % за 
рік. Порівнюючи  групи  ЛНА  і  НЛНА  по  захворюваності,  ми  відмітили  її 
переважання у ЛНА на 2,3 % в 1987р.(р<0,02), на 1,8 % в 1988 р. (р<0,05), на 1,2% 
в 1991 р. (р<0,05) та на 1,5% в 1992 р. (р < 0,002). В середньому в 1986-92 рр. темп 
зростання цього показника був у ЛНА вірогідно вищий, ніж у НЛНА (р<0,002) (В 
той час захворюваність на ГХ на 10.000 населення по м.Києву у 1995 р. становила 
114,95). Був  встановлений  зв'язок  між  поширеністю,  захворюваністю  на  АГ  і 
радіаційним чинником, підтверджений у більш пізніх роботах В.М.Валуциної та 
співавт.  /1993/,  Н.А.Дмитрієвої  та  співавт.  /1993/,  І.В.Мельник  /1993/. 
Проведений аналіз медичних карток стаціонарних хворих обстежених осіб та їх 
амбулаторних  книжок  показав,  що  розвиток  стійкої  форми  хвороби  у  ЛНА 
коливався у різних хворих від 1 до 10 років, склавши в середньому 4,0 ± 1,1 років, 
а НЛНА 5,3 ± 1,2 років; у ЛНА швидше розвивались стійкі форми АГ на першому 
році  після аварії  (р<0,05)  та  між 3  і  4  роками захворювання   (р<0,05).  Аналіз 
тимчасової непрацездатності ЛНА хворих на ГХ, показав, що вона зросла з 1986 
по 1992 роки на 100 працюючих у випадках - на 40,7 %, (р<0,001), днях — на 44 
%,  (р<0,001),  по  тривалості  одного  випадку  - на  5,4  %,(р<0,001).  Прямої 
залежності структури АГ від дози опромінення у ЛНА з АГ не виявлено. З числа 
причин, які обумовлювали розвиток та стабілізацію АГ у ЛНА були : надмірна дія 
радіаційного чинника,  тривалий психоемоційний стрес,  порушення харчування, 
фізичні перевантаження (р<0,05) тощо. Супутня соматична патологія у ЛНА з АГ 
була на 19-21 % частішою (р<0,05),  ніж у НЛНА з АГ.  Поряд з  об'єктивними 
даними, які мали більш виражений щодо інтенсивності їх проявів характер, ніж у 
НЛНА з АГ, у ЛНА з АГ мало місце вірогідно більше порушення гемореології, 
достовірне погіршення мікроциркуляції на рівні артеріол, капілярів і венул у 40 % 
хворих (р<0,05).

Частота типів гемодинаміки у ЛНА і НЛНА істотно не відрізнялась, проте 
у хворих на ГХ II ст. є помітна тенденція до збільшення числа осіб, які мають еу-
та гіпокінетичний тип гемодинаміки, по рівню діастоличного тиску АГ у ЛНА 
мала вищі показники (на 20 мм рт.ст.). Серцевий викид у ЛНА не відрізнявся від 
НЛНА, проте загальний периферичний опір судин (ЗПОС) вірогідно був вищий у 
ЛНА, виявлені ознаки перевантаження лівого шлуночка серця судинним опором, 
функціональні  ознаки  його  недостатності  та  значна  напруга  механізмів 
компенсації.  Разом з тим було також виявлено: гематологічний синдром, зміни 
біохімічних показників крові, значне порушення імунітету, зростання антигенного 
стимулювання  організму.У  ЛНА  на  ЧАЕС  вивчалась  також  біоелектрична 
активність головного мозку з ознаками органічного ушкодження головного мозку. 
В 21% випадків зміни на ЕЕГ носили характер помірних регуляторних порушень.
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З метою підвищення ефективності лікування АГ у ЛНА, нами був опрацьований 
новий спосіб лікування, на який одержано позитивне рішення Держпатенту від 
24.02.92.  за  заявкою  №  4861451/14  на  винахід.  Він  полягав  в  тому,  що  при 
щоденному  впливі  електромагнітним  випромінюванням  надто  високої  частоти 
низької інтенсивності /ЕМВ НВЧ/ на біологічно активні точки Е 36, МС 7 і У 23 
протягом  25-30  хв.,  на  фоні  прийому  ентеросорбенту  (Е)  СКН по  1  ст.  ложці 
З р а з и  на день курсом 6-10 днів на тлі дієти № 10 по Певзнеру і гіпотензивної 
фармакотерапії, знижувався артеріальний тиск (АТ).

Висновки.
1.  Поширеність,  захворюваність  та  показники тимчасової  непрацездатності  у 

ЛНА , які зазнали надмірної дії радіаційного опромінення були значно вищі, ніж 
у НЛНА і прямо корелювали  з дією радіаційного чинника.

2. Клінічні стійкої форми АГ у ЛНА розвивалися значно швидше (склавши в 
середньому 4 ± 1,1років) на відміну від НЛНА (p<0,05).

3.  Висока  клінічна  ефективність  поєднання  мікрохвильової  резонансної  та 
ентеросорбційної  терапії  АГ  у  ЛНА  була  зумовлена,  зокрема,  позитивним 
впливом  на  показники  гемодинаміки,  гемореології,  мікроциркуляції,  імунного 
статусу та збільшенням чутливості до гіпотензивних фармпрепаратів.

4. Опрацьований спосіб лікування показаний ЛНА з ПАГ та ГХ І і II стадій з 
різними типами гемодинаміки,  порушеннями гемореології  та  імунного статусу, 
особливо при пониженні чутливості до ГФТ.

5. Новий,   комплексний   метод  лікування  АГ,   є  важливим  фактором 
профілактики ускладнень ГХ: інфарктів   та  інсультів, особливо у ЛНА на ЧАЕС, 
сприяє збереженню працездатності та зменшує ризик раптової смерті.

6.  Запропонований нами спосіб  лікування АГ може активно застосовуватись 
при  лікуванні  кардіологічних  та  неврологічних  хворих  в  умовах  денного 
стаціонару  у  Державній   науковій  установі  «Науково-практичний  центр 
профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

ІНДИВІДУЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД 
В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДИАБЕТ  

Макєєв С.С.1, Мурашко Н.К.2

1Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоноданова АМН України,
2Національної  медичної  академії  післядипломної освіти  імені П.Л.Шупика 

(Київ)

Резюме: Стратегія лікування ішемічного інсульту грунтується на уточненні 
провідного  патогенетичного  механізму,  що  призвів  до  судинно-мозкової 
недостатності,  і  його  корекції,  спрямованої  на  компенсацію дефіциту  мозкової 
гемодинаміки і поліпшення обмінних процесів у мозковій тканині. Альфа-ліпоєва 
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кислота  довела  свою  ефективність  у  профілактиці  порушень  мозкового 
кровообігу, в терапії ішемічних уражень головного мозку у хворих на цукровий 
діабет, а також в терапії атеросклерозу судин головного мозку.

Ключові слова: ішемічний інсульт, цукровий діабет, альфа-ліпоєва кислота 
порушення мозкового кровообігу.

 Стратегія  лікування  ішемічного  інсульту  грунтується  на  уточненні 
провідного  патогенетичного  механізму,  що  призводить  до  судинно-мозкової 
недостатності,  і  його  корекції,  спрямованої  на  компенсацію дефіциту  мозкової 
гемодинаміки і  поліпшення обмінних процесів у мозковій тканині [1].  Зміни в 
соматичній і вегетативній нервовій системах відповідальні за порушення функції 
органів і систем з різними клінічними проявами, що визначають високий рівень 
захворюваності  та  летальності  пацієнтів.  Дослідження  останніх  років  показали 
важливість  підтримки  близького  до  нормального  рівня  глікемії  щодо 
профілактики судинних ускладнень діабету [1,2].

Доведено,  що  альфа-ліпоєва  кислота  (АЛК)  являє  собою  природний 
коензим  мітохондріального  мультиензимного  комплексу,  що  каталізує 
окислювальне  декарбоксилювання  aльфа-кетокислот,  таких  як  піруват  і  aльфа-
кетоглютарат  [3].  Впливова  антиоксидантна  дія  визначила  можливості 
терапевтичного  використання  АЛК  [4].  Згідно  з  експериментальними  даними, 
АЛК  активує  нейротрофічні  фактори  і  каталази  [5].  Оксидативний  стрес, 
гіперхолестеринемія,  активація  ендотелію  і  адгезія  моноцитів  є  початковими 
ланками  формування  атеросклеротичного  ураження  судинної  стінки.  [6]. 
Доведено, що введення АЛК зменшувало розміри атеросклеротичних бляшок в 
черевній аорті,  що супроводжувалося зменшенням вмісту жирових і  запальних 
клітин  у  стінці  аорти.  АЛК  покращувала  судинну  реакцію  на  ангіотензин  II, 
ацетилхолін  і  інсулін,  зменшувала  оксидативний  стрес  і  експресію  основних 
молекул адгезії в судинній стінці, особливо у хворих на цукровий діабет [7]. 

Враховуючи  можливості  АЛК,  в  літературі  обговорювалися  її 
антиоксидантні властивості при гострій і хронічній ішемії головного мозку [8, 9]. 
Багатоцентрове  відкрите  дослідження  «ПЕРЕМОГА»  було  присвячено 
дослідженню  ефективності  і  безпеки  препарату  АЛК  у  пацієнтів  в  ранньому 
відновлювальному періоді ішемічного інсульту (крім базисної терапії починаючи 
з 21-30 дня від початку захворювання хворі отримували АЛК в стандартній дозі 
600  мг  на  добу)  [10].  Відзначено,  що  в  групі  хворих,  які  отримували 
антиоксидантну  терапію,  краще  відновлювалися  порушення  чутливості, 
знижувалась вираженість когнітівної дисфункції. Показана ефективність АЛК при 
ураженні  периферичних судин з  розвитком клаудікаціі  (кульгавості).  У рамках 
невеликого  рандомізованого  подвійного  сліпого  плацебо-контрольованого 
дослідження 28 літніх пацієнтів на цукровий діабет, які отримували 600 мг АЛК 
або плацебо протягом 3 місяців.  АЛК вірогідно зменшувала вираженість болю 
при діабетичній полінейропатії, збільшувала час появи болю особливо при ходьбі 
[11].  З впровадженням в клінічну практику методів радіонуклідної діагностики 
значно  розширилися можливості  оцінки специфічності  різних функцій  лівої  та 
правої  півкуль  головного  мозку  та  можливості  впливу  препаратів  на  перебіг 
захворювання.  Однофотонна  емісійна  комп'ютерна  томографія  (ОФЕКТ)  дає 
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можливість  отримання  інформації  щодо  різних  аспектів  функціонування 
головного  мозку,  зокрема,  метаболічної  активності  клітин,  перфузії  мозкової 
тканини, васкуляризації, експресії рецепторів. Нами була проведена оцінка даних 
ОФЕКТ у  хворих з гіпертензивною енцефалопатією і  серед пацієнтів у 87,8% 
було виявлено зниження перфузії  вогнищевого характеру в проекції  скроневих 
часток головного мозку. Достовірно (р<0,001) доведена міжпівкулева асиметрія, 
яка  повинна,  безсумнівно,  включати  весь  спектр  препаратів,  які  будуть 
коригувати виявлену дисфункцію. На підставі вищевикладеного можна зробити 
висновки,  що  використання  альфа-ліпоєвої  кислоти  (або  тіоктової  кислоти) 
сприяє  ефективності  у  профілактиці  порушень мозкового кровообігу,  в  терапії 
ішемічних  уражень  головного  мозку,  а  також  в  терапії  атеросклерозу  судин 
головного мозку, особливо  у хворих на цукровий діабет.
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                                          Матюха Л.Ф. 
Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ)

В  Конституції  України  (ст. 49  зі  змінами  і  доповненнями,  внесеними 
Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV), йдеться про те, що: «кожен має 
право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування; держава 
створює  умови  для  ефективного  і  доступного  для  всіх  громадян  медичного 
обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична 
допомога надається безоплатно. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів 
усіх  форм  власності».  Враховуючи,  що  первинна  медико-санітарна  допомога 
(ПМСД) є найбільш доступним видом медичної допомоги Конституція дає право 
на  пріоритетний  розвиток  цього  виду  медичної  допомоги  в  системі  надання 
медичної  допомоги  населенню.  Серед  законів,  прийнятих  Верховною  Радою 
України,  фундаментальним  є  –  «Основи  законодавства  України  про  охорону 
здоров’я»   від  19.  11.  1992  р.   №  2801.   В  ст.14  визначено,  що  особисту 
відповідальність за державну політику в сфері охорони здоров'я несе Президент 
України. Кабінет Міністрів України створює економічні, правові та організаційні 
механізми,  що  стимулюють  ефективну  діяльність  в  галузі  охорони  здоров'я, 
забезпечує розвиток мережі закладів охорони здоров'я. Статтею 35  визначено, що 
«Держава  гарантує  подання  доступної  соціально  прийнятної  первинної 
лікувально-профілактичної  допомоги,  як  основної  частини  медико-санітарної 
допомоги населенню, що передбачає консультацію лікаря,  просту діагностику і 
лікування найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, профілактичні заходи, 
направлення  пацієнта  для  надання  спеціалізованої  і  високоспеціалізованої 
допомоги. Первинна лікувально-профілактична допомога надається переважно за 
територіальною  ознакою  сімейними  лікарями  або  іншими  лікарями  загальної 
практики»

Важливими щодо впливу на розвиток сімейної медицини є Закони України 
«Про  місцеве  самоврядування»,  «Про  місцеві  державні  адміністрації», від  5 
жовтня  2000  року  № 2017-ІІІ  «Про  державні  соціальні  стандарти  та  державні 
соціальні  гарантії»,  від  21.06.01  № 2542-ІІІ  «Бюджетний  кодекс  України». 
Змінами до цього закону, серед іншого,  передбачено передачу всіх фінансових 
ресурсів  для  забезпечення  первинної  та  вторинної  медичної  допомоги,  що 
надається медичними закладами в межах сільського району, на рівень районного 
бюджету. До того кошти в межах району були розпилені між районним бюджетом 
і бюджетами дрібних, малопотужних сільських та міських територіальних громад, 
які не мали інституційних можливостей для забезпечення адекватного планування 
ресурсів та управління ними.

Господарський  кодекс  України  від  16.01.03  № 436-ІУ  встановлює 
відповідно   до Конституції України  правові  основи господарської діяльності 
(господарювання),  яка  базується  на  різноманітності суб'єктів господарювання 
різних  форм  власності.  Господарський    кодекс   України   має   на    меті 
забезпечити зростання  ділової  активності суб'єктів господарювання,  розвиток 
підприємництва  і  на  цій  основі  підвищення  ефективності  суспільного 
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виробництва,  його  соціальну спрямованість  відповідно  до  вимог Конституції 
України,  утвердити   суспільний господарський  порядок  в  економічній  системі 
України,  сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.  Проведений 
аналіз дає можливість констатувати, що в основних законодавчих актах України 
задекларовано цілу низку важливих для розвитку первинної медичної допомоги 
принципів охорони здоров’я, таких як: пріоритетність профілактики та розвитку 
ПМСД;  принцип  багатоукладності  економіки  охорони  здоров’я;  можливість 
багатоканального фінансування (кошти бюджету, медичного страхування, власні 
кошти  громадян,  благодійні  внески  та  інші  кошти,  не  заборонені  законом); 
необхідність  затвердження  базового  пакету  медичних  послуг,  надання  яких 
гарантується  безоплатно;  принцип  децентралізації  та  необхідності  розвитку 
самоврядування  медичних  закладів  і  працівників;  можливість  здійснення 
приватної  медичної  допомоги;  можливість  для  медичних  закладів,  зокрема 
публічних,  працювати з  використанням різних організаційних форм здійснення 
господарської діяльності, в тому числі у формі підприємства. 

 Аналіз  інших  перерахованих  законодавчих  актів  вказує  на  те,  що  вони 
також мають норми непрямої дії, які можна використовувати для пріоритетного 
розвитку ПМСД. Ними, а також в Цивільному Кодексі України від 16 січня 2003 
року № 435–IV і Сімейному Кодексі України від 10 січня 2002 року  N 2947-III, 
визначено основні права громадян, що стосуються їх здоров’я: право на охорону 
здоров’я;  право  на  медичну  допомогу;  право  на  медичну  інформацію  з 
урахуванням етичних норм і забезпечення процедури інформованої згоди; право 
на медичне страхування.

Основні напрямки реорганізації системи охорони здоров’я  сформульовано 
в Указах Президента України від 07.12.2000 року № 1313/2000 «Про Концепцію 
розвитку  охорони  здоров’я  населення  України».  Дані  Укази  встановлюють 
правову  базу  для  розвитку  ПМСД  на  засадах  сімейної  медицини,  органи, 
відповідальні  за  це,  завдання  та  терміни  запровадження.  Вони  визначають 
необхідність  збереження  доступності  кваліфікованої  медичної  допомоги  для 
кожного громадянина; запровадження нових ефективних механізмів фінансування 
та  управління  в  сфері  охорони  здоров’я,  створення  умов  для  формування 
здорового способу життя.

Передбачена Концепцією оптимізація діяльності в галузі охорони здоров’я 
мала на меті створення ефективної системи надання лікувально-профілактичної 
допомоги, що забезпечить доступність та якість основних видів медичних послуг 
відповідно  базових стандартів  якості.  З  цією метою передбачалось  проведення 
реструктуризації галузі на основі науково-обґрунтованих потреб у різних видах 
медичної  допомоги  для  міського  та  сільського  населення,  та  надання 
пріоритетного  розвитку  медичної  допомоги  на  засадах  загальної 
практики/сімейної медицини.

Основними  принципами  реформування  ПМСД  були  визначені  наступні: 
вільний вибір лікаря первинної ланки, керована медична допомога - надання всіх 
видів  медичної  допомоги  лише  за  направленням  лікаря  загальної 
практики / сімейного  лікаря,  орієнтація  на  сім’ю,  економічна 
незалежність / автономія первинної ланки.
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У посланні Президента України до Верховної Ради України «Європейський 
вибір:  концептуальні  засади  стратегії  економічного  та  соціального  розвитку 
України  на  2002–2011  роки»  визначено,  що  метою  реформування  системи 
охорони здоров’я є поліпшення стану здоров’я населення на основі забезпечення 
доступної  якісної  медичної  допомоги,  створення  правових,  економічних  та 
організаційних умов надання медичних послуг, переорієнтації державної служби 
охорони  здоров’я  на  запобігання  захворюванням,  насамперед  інфекційним, 
зниження ризиків, пов’язаних із забрудненням та шкідливим впливом довкілля, у 
т.ч.  внаслідок  чорнобильської  катастрофи.  Указом  Президента  України  від  6 
грудня  2005  року  №  1694/2005  «Про  невідкладні  заходи  щодо  реформування 
системи охорони здоров’я населення» Кабінету Міністрів України було доручено: 
розробити  план  дій  з  реформування  системи  охорони  здоров’я  населення; 
розробити  та  винести  на  розгляд  Верховної  Ради  України  загальнодержавну 
програму  щодо  розвитку  сімейної  медицини  в  Україні.  Міністерству  охорони 
здоров’я  України,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям було доручено 
невідкладно  здійснити  комплекс  заходів  з  підвищення  рівня  забезпечення 
населення медичною допомогою та лікарськими засобами, особливо у сільській 
місцевості,  виділення  приміщень  для  сільських  лікарських  амбулаторій  та 
вдосконалення системи профілактичних медичних оглядів населення.

Важливим  кроком  в  розвитку  ПМСД  в  Україні  стало  прийняття  Закону 
України  від  22.01.2010  року  №  1481-УІ  «Про  Загальнодержавну  програму 
розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 
період  до  2011  року».  Програмою  передбачено:  консолідацію  в  єдиному 
законодавчому  акті  всіх  базових  правових  норм,  які  регулюють  господарську 
діяльність  закладів  охорони  здоров’я,  у  тому  числі  норм,  що  стосуються 
можливості  закладів  охорони  здоров’я  працювати  як  у  формі  комунальних 
установ, так і у формі підприємств; підвищення рівня управлінської та фінансової 
автономії  цих  закладів;  запровадження  договірних  відносин  тощо;  системний 
перехід  до  організації  первинної  допомоги  за  принципом  сімейної  медицини; 
запровадження механізмів реалізації права пацієнта вибирати сімейного лікаря та 
організації  доступу  до  медичної  допомоги  вторинного  та  третинного  рівня 
сімейним  лікарем;  територіальне  наближення  первинної  допомоги  до  місць 
проживання населення, як у сільській місцевості, так і у містах. 

Разом з тим зазначеною програмою не передбачалося механізмів вирішення 
правових та організаційно-фінансових засад діяльності закладів охорони здоров’я, 
що  надають  населенню  первинну  медичну  допомогу  та  їх  взаємовідносин  з 
фінансуючою  стороною.  Зважаючи  на  це,  впровадження  Програми  потребує 
прийняття  законів  України:  "Про  заклади  охорони  здоров’я  та  медичне 
обслуговування населення" та внесення змін до Бюджетного кодексу України.  На 
розвиток Законів та Указів Президента України щодо розвитку ПМСД Кабінетом 
Міністрів України було прийнято низку постанов та розпоряджень (Табл.).

Таблиця
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Характеристика постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України 
з розвитку первинної медико-санітарної допомоги

Постанови Кабінету Міністрів України
Про 
комплексні 
заходи щодо 
впровадження 
сімейної 
медицини в 
систему 
охорони 
здоров’я

від 
20.06.
2000 р. 
№ 989  

Створює правове підґрунтя стосовно підсилення ролі 
ПМСД, забезпечення підготовки кадрів для ПМСД, 
створення матеріально-технічної бази ПМСД

Про 
затвердження 
Міжгалузевої 
комплексної 
програми 
«Здоров’я 
нації» на 
2002-2011 
роки

від 10 
січня 
2002 р. 
№ 14

Це  своєрідний  стратегічним  план  покращення 
демографічної  ситуації  в  державі,  збереження  і 
зміцнення  здоров’я  населення,  підвищення  якості  та 
ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення 
соціальної справедливості та прав громадян на охорону 
здоров’я. Визнано  незадовільний  стан  здоров’я 
населення загалом; неефективність державної політики 
щодо  формування  здорового  способу  життя; 
недостатність  фінансування,  ресурсів  для  збереження 
ефективної  діяльності  закладів  охорони  здоров’я; 
відсутність  ринку  медичних  послуг;  недосконалість 
нормативно-правових актів, які впливають на створення 
умов  для  поліпшення  стану  здоров’я  населення  та 
підвищення  ефективності  використання  в  системі 
охорони  здоров’я  людських,  матеріально-технічних  та 
фінансових ресурсів в умовах ринкової економіки. 

Про порядок 
розроблення 
та виконання 
державних 
цільових 
програм

від 31 
січня 
2007 р. 
№ 106

В  пункті  13  постанови  передбачено  обов’язковість 
оцінки ресурсного забезпечення виконання програми як 
з державного так і з місцевих бюджетів та конкретних 
показників  виконання  кожного  з  завдань  програми  за 
роками,  що  необхідно  для  подальшої  ефективної  її 
реалізації.  Саме  дотримання  цієї  вимоги  потребувало 
уточнення  наявних  рівнів  кадрового,  фінансового  та 
матеріально-технічного забезпечення   первинної  ланки 
для  обґрунтування  кроків,  передбачених  проектом 
програми   кроків.  В  2007  році  вперше  проведено 
інвентаризацію ПМСД.

Про 
затвердження 
Національног
о плану 
розвитку 

від 
13.06.
2007 р. 
№ 815

В  рамках  даного  документу  необхідним 
визначено: внесення  змін  до  Бюджетного  кодексу 
України  в  частині  чіткого  розмежування  бюджетних 
асигнувань,  виділених  для  забезпечення  медичної 
допомоги  первинного  та  інших  рівнів;  затвердження 
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системи 
охорони 
здоров’я на 
період до 
2010 р

нормативів  надання  населенню  медичної  допомоги 
первинного, вторинного і третинного рівня; розроблення 
та  затвердження  регіональних  програм  формування 
мережі  лікарських  амбулаторій  на  засадах  сімейної 
медицини

Розпорядження Кабінету Міністрів України
Концепція 
Державної 
програми 
розвитку 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги  на 
засадах 
сімейної 
медицини  на 
період до 2010 
року

від 
24.07.
2006 р. 
№ 421-
н

Схвалено формування національної моделі ПМСД 
на  засадах  сімейної  медицини,  її  нормативно-правове, 
кадрове,  науково-методичне,  організаційне  та 
матеріально-технічне  забезпечення,  забезпечення 
керованості,  інформаційної  підтримки  і  супроводу 
реформ, посилення профілактичної спрямованості тощо. 
Кінцевою метою реалізації  Концепції є: збереження та 
зміцнення  здоров’я  населення,  продовження  періоду 
активного  довголіття  та  тривалості  життя;  створення 
правових,  економічних  та  управлінських  механізмів 
реалізації  конституційних  прав  громадян  України  на 
охорону  здоров’я,  медичну  допомогу  та  медичне 
страхування; забезпечення гарантованого рівня надання 
безоплатної  кваліфікованої  медичної  допомоги  у 
визначеному  законодавством  обсязі;  формування 
керованого ринку платних медичних послуг,  сприяння 
діяльності  закладів  охорони  здоров’я  всіх  форм 
власності,  створення  умов  для  задоволення  потреб 
населення  в  медичних  послугах;  ефективне 
використання  наявних  кадрових,  фінансових  і 
матеріальних  ресурсів;  солідарна  участь  держави, 
роботодавців,  територіальних  громад  та  окремих 
юридичних  і  фізичних  осіб  у  фінансуванні  послуг  з 
надання громадянам медичної допомоги

Як видно з таблиці, Уряд України приділяє важливу роль розвитку ПМСД 
на  засадах  сімейної  медицини,  як  найбільш  доступному  для  населення  виду 
медичної допомоги. Разом з тим, останнім часом практика переконливо засвідчує, 
що  в  нашому  суспільстві  мають  місце  певні  перешкоди  на  шляху  реалізації 
запланованої стратегії розвитку ПМСД. Законодавчі документи реалізуються не в 
повній  мірі  у  зв’язку  з  недосконалістю  механізмів  їх  реалізації.  Відсутність 
міжгалузевих  механізмів  управління  становлять  об’єктивну  перешкоду  новій 
стратегії  охорони здоров’я  щодо реформування ПМСД. В Україні  і  пацієнти і 
медичні працівники і управлінці звикли до провідної ролі держави в соціальних 
заходах, в т.ч. в процесі забезпечення медичною допомогою, тому послаблення 
впливу  держави,  без  появи  альтернативної  заміни  державному  важелю 
сприймається  як  руйнування  галузі  охорони  здоров’я.  Разом  з  тим,  в 
Європейському  регіоні  по  іншому  трактуються  поняття  щодо  визначення 
«здоров’я», з розумінням активної ролі самої людини в його збереженні, а також 
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культивується міжгалузевий підхід  в  управлінні,  забезпеченні  і  обслуговуванні 
здоров’я.  Перешкоду  в  реалізації  стратегії  становлення  ПМСД,  відповідної  до 
рекомендованої ВООЗ становлять, на нашу думку. застарілі технології управління 
і організації системи медичної допомоги в тому числі і ПМСД.  Врегулювання 
принципів діяльності медичних працівників первинної ланки та системи ПМСД 
здійснюється  наказами МОЗ України. Починаючи з 1996 року була видана низка 
наказів у підтримку розвитку ПМСД. 

Наказами МОЗ України врегульовано основні питання діяльності первинної 
ланки  охорони  здоров’я.  Але,  незважаючи  на  існуючу  кількість  прийнятих 
законодавчих  актів,  залишається  низка  не  вирішених  на  нормативному  рівні 
питань. МОЗ України використало фінансові та організаційні ресурси, які є в його 
підпорядкуванні  та  застосувало  традиційні  технології  адміністративного 
управління.  Але  об’єми  цих  ресурсів  і  управлінські  методи  не  відповідають 
складності  завдань  масштабного  перетворення  ПМСД.  Тому  на  рівні  держави 
справа  обмежилась  прийняттям  наказів,  які  регулюють  організаційно-медичні 
аспекти підготовки і діяльності лікарів ЗП-СЛ, виділенням ресурсів на підготовку 
відносно  невеликої  кількості  таких  лікарів  і  традиційним  адміністративним 
тиском на регіональні органи охорони здоров’я.

В  результаті,  реформування  системи  ПМСД  на  основі  впровадження 
сімейної медицини носить локальний, часто безсистемний характер і просування 
реформ  відбувається  досить  повільно.  Рушійною  силою  реалізації  була  не 
системна  державна  політика,  а  ентузіазм  окремих  регіональних  керівників, 
колективів  медичних  закладів  і  медичних  учбових  закладів,  а  також  програм 
міжнародних організацій (АМР США, ЕС: Тасіс, та ін.). Ми схиляємось також до 
думки,  що  наявність  великої  кількості  розпорядчих  урядових,  галузевих  та 
відомчих  документів  може  призводити  до  того,  що  дані  документи  нерідко 
дублюють  чи  суперечать  один  одному,  ускладнюють  їх  застосування,  і,  як 
результат, не сприяють поступальному розвиткові системи охорони здоров’я, а ще 
й  спричиняють негативні  наслідки,  гальмуючи й  стримуючи її  розвиток.   Має 
місце надмірна розпорошеність норм, що стосується охорони здоров’я, по всьому 
українському законодавству.

Одним  з  головних  недоліків  тактичного  розвитку  ПМСД  на  засадах 
сімейної медицини (як і реформи галузі охорони здоров’я в цілому) є відсутність 
послідовності  і  підкріплення  заявлених  перетворень  умовами  і  механізмами, 
необхідними  для  їх  реалізації:  не  забезпечено  механізми  мотивації  персоналу, 
раціональні  форми оплати  медичних послуг,  організаційно-економічні  форми і 
механізми фінансування, які б стимулювали до ефективної діяльності. Крім того, 
на  державному  рівні  відсутній  моніторинг  своєчасної  реалізації  прийнятих 
рішень,  ефективні механізми регулювання якості,  єдиний нормативно-правовий 
простір та інформаційно-методологічні засади розвитку охорони здоров’я.

     Таким чином, при наявності розгалуженої законодавчої бази з розвитку 
первинної  медико-санітарної  допомоги  Законів  України  прямої  і  непрямої  дії 
(Указів Президента, Постанов КМУ, розпоряджень КМУ, наказів МОЗ України), 
якими в основному врегульовано принципи надання ПМСД, але важливими не 
вирішеними питаннями залишаються:  недостатній  розвиток  окремих  положень 
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законодавства  щодо  ПМСД  на  засадах  ЗП/СМ;  непослідовність  регіональної 
політики у сфері ПМСД на засадах ЗП/СМ; недостатність матеріально-технічних 
ресурсів  ПМСД  (стосується  стану  закладів,  відсутності  ДБН,  санітарно-
епідемічних  норм,  забезпеченості  обладнанням,  інвентарем,  транспортом); 
відсутність раціональних методів оплати медичних послуг, які стимулюватимуть 
медичні  заклади  до  забезпечення  своєчасної  та  якісної  медичної  допомоги; 
відсутність  перспективної  моделі  первинної  допомоги,  структурно-
організаційного  та  фінансово-економічного  розмежування  первинної  та 
спеціалізованої допомоги; нескоординованість дій і відсутність послідовності при 
наданні  медичних  послуг  між  рівнями  медичної  допомоги,  відсутність 
конкурентного  середовища  надавачів  послуг  первинної  медичної  допомоги; 
низька  мотивація  до  ефективної  праці  медичних працівників  первинної  ланки; 
відсутність медичних стандартів і клінічних протоколів створених на принципах 
доказової  медицини;  відсутність  права  пацієнтів  на  вибір  сімейного  лікаря; 
відсутність  послідовної  інформаційної  політики,  спрямованої  на  роз’яснення 
населенню, медичному персоналу і представникам органів влади мети реформи 
ПМСД  та  її  доцільності.  Врегулювання  зазначених  питань  можливо  шляхом 
прийняття  на  рівні  Кабінету  Міністрів  України  та  МОЗ  України  підзаконних 
актів, які потребують людських (медпрацівники, економісти, демографи, юристи, 
пацієнти) та фінансових ресурсів для їх розробки. 

ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ОСТЕОХОНДРОЗУ 
ХРЕБТА МЕТОДАМИ НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Мацко Н. В., Семенова С. В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Значне поширення остеохондрозу хребта, недостатня ефективність методів, 
які  використовують  для  його  лікування,  привертають  увагу  науковців  і 
практикуючих лікарів до цього питання.

Медикаментозна терапія цієї патології досягла значних успіхів, але істотного 
поширення набули і  нетрадиційні  методики лікування.  Нами було проліковано 
178 чоловік (з них чоловіків – 90, жінок – 88) у віці від 19 до 70 років.

При вертеброневрологічному обстеженні у 60% хворих виявлено ураження 
попереково-крижового  відділу  з  явищами  люмбаго,  люмбалгії,  люмбоішіалгії. 
Значно  менший  відсоток  склали  ураження  грудного  відділу  (8%)  у  вигляді 
торакалгії,  торакобрахіалгії  і  шийного  відділу  (32%)  –  цервікалгії,  краніалгії, 
цервікокраніалгії, брахіалгії. 

В процесі лікування ми застосовували прийоми мануальної терапії, а саме - 
всі  види  тракції,  масажу,  постізометричної  релаксації  (ПІР),  вакуум-масаж, 
елементи  мобілізації  суглобів.  Крім  цього  всім  хворим  проводили 
рефлексотерапію у вигляді голковколювання, магнітопунктури, лазеропунктури, 
цзю-терапії,  фармакопунктури.  Також  використовували  наступні 
немедикаментозні методи лікування: апітерапію, гірудотерапію, фізіотерапію. В 
гострому періоді застосовувались лікувальні блокади і фітотерапія.
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При  комплексному  лікуванні  часткове  покращення  спостерігалось  після 
одного-двох сеансів, значне покращення після 5–6 сеансів. Проведений комплекс 
лікувальних заходів дозволив отримати наступні результати: повне одужання – 
18%, часткове покращання – 43%, незначне покращання – 27%, без змін – 12%.

Таким  чином,  при  комплексному  лікуванні  даної  патології  в  поєднанні  з 
методами  нетрадиційної  медицини,  ми  отримали  результати,  які  дають  нам 
можливість  рекомендувати  ці  заходи  в  лікуванні  хворих  з  неврологічними 
проявами остеохондрозу хребта. 

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ І СВІТІ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., Гарник Т.П.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,  
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами, 
Державне підприємство «Комітет народної і нетрадиційної медицини» 

МОЗ України (Київ)

У  1999  році  була  опублікована  доповідь  генерального  директора  ВООЗ 
«Традиційна  медицина  та  сучасна  медико-санітарна  допомога»,  в  якій 
рефлексотерапія  визнається  корисним  лікувальним  методом,  але  потребує 
подальшого  вивчення. Рефлексотерапія  (РТ) –  це  лікувально-профілактична 
система,  яка  базується на оцінці  параметрів  периферійних рефлексогенних зон 
(точок акупунктури)  й впливу на них з метою регуляції функціональних систем 
(Василенко  А.Н.  та  співавт.  2002  р.,  Табєєва  Д.М.,  2000р.)  Іншими  словами, 
комплекс лікувальних прийомів,  заснованих на впливі  різних,  головним чином 
фізичних факторів, на певні точкові ділянки поверхні тіла – точки акупунктури - 
має  назву   рефлексотерапія. РТ має походження від древньої медицини Сходу – 
жчень-цзю-терапії (голковколювання-припікання), першим свідченням про яку - 
не менш 6 тис. років. Служба рефлексотерапії в Україні була створена в 1977 році 
під керівництвом професора Мачерет Є.Л., розроблений курс підготовки лікарів з 
рефлексотерапії на базі кафедри неврології Київського інституту удосконалення 
лікарів  (нині  Національна  медична  академія  післядипломної  освіти  імені  П.Л. 
Шупика). Від того часу підготовлено понад 25 тис. спеціалістів з рефлексотерапії, 
відкрита  мережа  кабінетів,  розроблений  значний  перелік  методик  лікування 
різних захворювань методами рефлексотерапії, створені реєстри та бази даних з 
профільної служби. З метою оптимізації служби рефлексотерапії в Україні були 
призначені  головні  обласні  рефлексотерапевти,  а  посаду  головного  спеціаліста 
МОЗ  України  з  рефлексотерапії  на  той  час  очолила  професор  Мачерет  Є.Л. 
Широкому  впровадженню  рефлексотерапії  в  клінічну  практику  сприяв  ряд 
постанов МОЗ України:  про організацію кабінетів рефлексотерапії,  про статус 
лікаря-рефлексотерапевта  та  ін.  (Накази  МОЗ  України  №№  130,  318,  33).  В 
останні  роки  на  базі  досягнень  клінічної  біофізики,  розуміння  молекулярних 
основ  патологічних  процесів,  прогресу  в  області  енергоінформаційних  та 
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позамалих впливів, а також новітніх досягнень електроніки, в клінічній практиці 
рефлексотерапії знаходять застосування новітні, переважно неінвазійні впливи на 
точки акупунктури. Створюються  апаратно-програмні комплекси, які дозволяють 
провести діагностику доклінічних змінень в органах та системах й забезпечити 
негайну  корекцію   виявлених  порушень  шляхом  оптимально  підібраних 
програмою  параметрів  стимуляції  точок  акупунктури.  Методи  рефлексотерапії 
несуть у собі значні перспективи у випадках:

1. Високої  алергізації  населення,  яка  зростає  з  кожним  роком.  Адекватний 
вплив  на  точки  акупунктури  в  певних  випадках  може  або  повністю  замінити 
медикаментозне навантаження, або істотно його зменшити.

2. При  негативних  наслідках  невиправданої  поліпрагмазії,  коли 
рефлексотерапія може бути повною або частковою альтернативою у лікуванні.  

3. При  імунодефіцитних  станах  населення  в  умовах  постчорнобильського 
періоду,  при несприятливих епідеміологічних обставинах.  На значній  кількості 
клінічних  прикладів,  підтверджених  і  параклінічними  методами  дослідження, 
доведено,  що  особи,  які  пройшли  курс  лікування  методами  рефлексотерапії 
напередодні  епідемій  ОРВІ  та   грипу,  не  хворіють  означеними  інфекціями, 
незважаючи навіть на щільний контакт з хворими. Тому методи рефлексотерапії, 
крім доведеного високого лікувального потенціалу, несуть в собі і чітко окреслені 
профілактичні перспективи.

4. При  недостатній  ефективності  існуючих  стандартних  методик  лікування 
різних захворювань. Лікарі різних спеціальностей лікувального профілю можуть 
підвищити  рівень  терапевтичного  впливу  за  рахунок  використання  методів 
рефлексотерапії  після  отримання  відповідної  освіти  за  спеціальністю 
«рефлексотерапія».  Слід  зазначити,  що  застосування  РТ  має  певні  умови 
виконання: найскладніші методи РТ, інвазивні, виконуються виключно лікарем. 
Прості  рецепти  точковим  масажем,  поверхневу  голко  аплікацію,  цзю-терапію 
(термопунктуру  полинними  сигарами)  попередньо  проінструктований  лікарем 
хворий може виконувати самостійно в домашніх умовах.  Це значно розширює 
можливості РТ у відновлювальному процесі здоров‘я людей.

 Ефективність  РТ при різних захворюваннях багаторазово  доводилась  не 
тільки на практиці, але й науково. Дослідження щодо наукового вивчення ефектів 
рефлексотерапії  на  організм  живої  істоти  у  всьому  світі  тривають  не  одне 
десятиріччя.  Достойне місце у цьому процесі займає і наша країна. Зокрема, в 
Україні  з 65  дисертацій  (кандидатських  і  докторських),  що  виконані  під 
керівництвом  засновниці  рефлексотерапії  в  Україні,  чл.-кор.  АМНУ  проф. 
Мачерет Є.Л., більше 40 стосуються рефлексотерапії і доводять її ефективність 
при  лікуванні  різної  патології.  Підготовлені  до  друку  і  вже  вийшли в  світ  20 
учбово-методичних посібників. Видано 18 монографій, в тому числі “Руководство 
по рефлексотерапии”,  яке витримало 3 перевидання й перекладене на польську 
мову (Варшава), “Атлас акупунктурных зон”, який перекладений на чеську мову. 
Надруковано більше 800 наукових статей та тез,  в тому числі 58 за кордоном. 
Через  МОЗ  України  видано  35 методичних  рекомендацій  та  інформаційнихі 
листів. За результатами наукових досліджень в області рефлексотерапії отримані 
45  авторських свідоцтв і  винаходів  та  195 раціоналізаторських пропозицій.  Як 
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відомо,  рефлексотерапія  використовується  більше  ніж  у  140  країнах  світу  та 
застосовується для лікування більш, ніж 300 захворювань.  Є університетською 
дисципліною  у  43  вищих  медичних  закладах  країн  ЄС,  зокрема  існують  такі 
університетські  програми  в  світі  University of Exeter Complememntary Health 
Studies, Guang Ming Institut de M?decine Chinoise (Suisse), Anglo-Dutch Institute for 
Oriental  Medicine, Institute  for  Complementary Medicine of  the University  of  Bern 
(KIKOM)  та ін. Служба РТ України визнана в усьому світі: вона співпрацює зі 
спеціалістами інших країн, з якими проводились сумісні семінари (Росія, Китай, 
В’єтнам,  Німеччина,  Італія,  Іспанія,  Польща  та  ін.).  Крім  того,  в  Україні 
проходять навчання спеціалісти з різних країн Заходу та Сходу (Германія, Китай, 
В’єтнам, Туреччина, Польща та інш.). «Українська асоціація рефлексотерапії та 
медичної  акупунктури»  прийнята  асоційованим  членом  Всесвітньої  асоціації 
акупунктури «Ichmart». Отже, РТ може застосовуватися на всіх етапах реабілітації 
хворого  і  практично  в  усіх  медико-лікувальних  галузях.  Тому,  для 
високоефективного  відновного  лікування  хворих  в  неврології,  терапії,  хірургії, 
дерматології, гінекології та ін. повинен залучатися лікар-рефлексотерапевт.

 На практиці дуже часто стан речей стосовно РТ не до кінця розуміється 
керівниками  медичних  закладів,  особливо  «на  місцях»:  скорочуються  ставки 
рефлексотерапевтів  або  заміщуються  лікарями  інших  спеціальностей,  зокрема 
фізіотерапевтами,  закриваються  кабінети  РТ,  в  той  час,  коли  все  повинно 
відбуватися  навпаки.  За  період  2000-2009  рр.  кількість  посад  лікарів-
рефлексотерапевтів в країні скоротилася на 28,5%, а кількість зайнятих фізичних 
осіб  –  на  25,7%. Потенціал  кадрової  бази  в  РТ досить  високий:  за  період  від 
заснування служби РТ освіту з рефлексотерапії отримали понад 25 000 лікарів. За 
останні  10  років  в  Україні  підготовлено  більше  8500  лікарів-спеціалістів  з 
рефлексотерапії.  Однак,  лікарі,  які  не мають робочої  ставки,  або підпавши під 
скорочення штату, нерідко змушені піти в «тінь», часто дискваліфікуються, тим 
самим дискредитуючи цю систему оздоровлення.  Жаль,  адже ці  люди могли б 
принести суттєву користь здоров‘ю людей в системі відновлювального лікування 
при  різних  захворюваннях,  а  також  в  системі  профілактики.  Часто  люди  в 
пошуках  альтернативного  традиційному  лікуванню,  не  маючи  змоги  отримати 
науково доведену високоефективну, нешкідливу рефлексотерапію, звертаються до 
сумнівних  «знахарів»  тощо.  Це  сприяє  поглибленню  патологічного  процесу, 
нерідко фатально. Зокрема, вирішення концептуальних напрямків РТ включає й 
такі  питання,  як  подальше  впровадження  РТ  зокрема  в  сімейну  медицину, 
медицину  невідкладних  станів,  педіатрію,  реабілітацію  при  різних 
захворюваннях; розробка та удосконалення протоколів (стандартів) застосування 
РТ  при  різних  захворюваннях;  вивчення  та  обговорення  питання  щодо 
впровадження РТ в страхову медицину; обґрунтована пропаганда РТ в засобах 
масової  інформації,  а  також  доопрацювання  та  затвердження  проекту  нового 
наказу “Про удосконалення рефлексотерапевтичної служби в Україні” тощо. 

ПОРУШЕННЯ ВЕНОЗНОГО КРОВООБІГУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У 
ХВОРИХ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЮ 

ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ
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Мачерет Є.Л., Пригорницька Я.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика  (Київ)

Артеріальна  гіпертензія посідає  чільне  місце  серед  причин 
цереброваскулярної патології. На сьогоднішній день глибоко вивчались зміни, що 
відбуваються в артеріальних судинах головного мозку, але відомо, що судинна 
система головного мозку являє  собою єдину,  тісно взаємопов’язану структуру, 
тому катастрофа в одній ланці безумовно призведе до порушень в іншій.

Мета  роботи: вивчення  характеру  та  ступеню  порушення  венозного 
кровообігу у хворих з гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією (ГДЕ) 
залежно від стадії, визначення найбільш інформативних методів діагностики.

В основу роботи лягло дослідження проведене у  49 хворих з   ГДЕ І ст. та 
ГДЕ ІІ ст. (20 чол. – ГДЕ І , 28 чол. – ГДЕ ІІ). В групу аналізу не включали хворих 
з вираженою супутньою патологією, а саме загострення ішемічної хвороби серця, 
цукровий діабет та важкі захворювання інших органів та систем; а також хворих з 
дисциркуляторною  енцефалопатією,  що  розвинулася  на  тлі  гострих  розладів 
мозкового  кровообігу.  Хворим  проводилося  клініко-неврологічне  обстеження, 
реоенцефалографія (РЕГ) та ультразвукова доплерографія (УЗДГ) судин голови та 
шиї. В  ході  дослідження  було  встановлено  порушення венозної  гемодинаміки 
методом  УЗДГ  у  45  хворих  (91,8%).  Розрізняли  такі  варіанти  порушення 
венозного відтоку: 1. дистонія внутрішньої яремної вени (ГДЕ I – 45%, ГДЕ II – 
51,7%); 2. прискорений (ГДЕ I – 40%, ГДЕ II – 48,3%); 3. сповільнений (ГДЕ I – 
40%, ГДЕ II – 48,3%), які можливо, залежать від особливостей типу гемодинаміки, 
венозної системи організму. Тобто, тип порушення венозного відтоку не залежав 
від стадії ГДЕ, але відмічено прогресування даних розладів у пацієнтів з ГДЕ ІІ 
порівняно  з  пацієнтами  з  ГДЕ  І.  У  84,  8%  венозна  дисциркуляція 
супроводжувалася лікворногіпертензійним синдромом. У третини хворих з ГДЕ І 
явища внутрішньочерепної гіпертензії (ВЧГ) не спостерігалися, і лише в 1/7 - ВЧГ 
в  стадії  декомпенсації.  Навпаки,  при  ГДЕ  ІІ  нормальний  внутрішньочерепний 
тиск  спостерігався   лише  в  1/7  пацієнтів,  некомпенсована  ВЧГ  -  в  третини 
обстежених. Тобто, з прогресуванням захворювання спостерігається тенденція до 
підвищення  внутрішньочерепного  тиску.  При  аналізі  реоенцефалографічних 
показників виявлено помірні порушення венозного відтоку у 60% хворих з ГДЕ I і 
44,8% з ГДЕ II.; значні порушення венозного відтоку у 35% пацієнтів з ГДЕ  I і 
55,2% з ГДЕ  II. Тобто, утруднення венозного відтоку прогресують з розвитком 
патології. 

Висновки: в результаті обстеження хворих з ГДЕ І і ІІ ст. методами УЗДГ 
та РЕГ було виявлено наявність венозної дисциркуляції у більшості випадків. 
Встановлена пряма залежність між стадією ГДЕ і вираженістю венозної 
дисциркуляції.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 
ПІСЛЯ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ НА 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ
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Мельник Л.Ю., Кулик О.П., Мотузко Т.Г., Савенко Л.М.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

Мета  роботи: основною  метою  досліджень  була  оцінка  впливу  різних 
програм  фізичної  реабілітації  (ФР)  на  фізичний  стан,  функціональний  стан 
серцево-судинної  системи,  опорно-рухового  та  м’язового  апарату  хворих  після 
гострих порушень мозкового кровообігу на тлі артеріальної гіпертензії.

ФР спрямована на покращення рухів, в тому числі за рахунок нормалізації 
м’язового  тонусу  (зменшення  спастичності  та  примітивних  постуральних 
рефлексів),  профілактику розвитку контрактур.  Методи дослідження: контроль 
фізичного  стану,  функціонального  стану  серцево-судинної  системи 
(електрокардіографія – ЕКГ, рівень артеріального тиску – АТ, частоти серцевих 
скорочень – ЧСС),   опорно-рухового апарату (об’єм рухів,  м’язовий тонус)  на 
амбулаторно-поліклінічному  етапі.  Методика  ФР  складалась  з  фізичних  вправ 
(загальноукріплюючі та дихальні вправи, спеціальні гімнастичні вправи активні і 
пасивні,  лікування  положенням)  та  масажу.  Крім  того,  методика  передбачала 
використання  деяких  тренажерних  пристроїв  динамічного  та  статичного 
характеру  (велотренажери,  масажери  для  ніг,  гімнастичні  палки,  м’ячі, 
еспандери), різні пристрої для розвитку навичок самообслуговування  (в’язальні 
спиці,  машинки  для  друку,  дерев’яні  рахівниці  та  ін.).  ФР  проводилась  як  в 
амбулаторно-поліклінічних,  так  і  домашніх  умовах.  Результати: аналіз 
ефективності ФР був проведений у 46 хворих після гострих порушень мозкового 
кровообігу на тлі артеріальної гіпертензії в віці від 40 до 70 років. Оцінювався 
вплив  фізичних  вправ  та  масажу  на  клінічний  та  фізичний  стан  хворих, 
відновлення  працездатності  на  протязі  6  місяців  після  перенесення  гострого 
порушення мозкового кровообігу. Ефективність ФР оцінювалась за показниками: 
1).  відновлення рухових можливостей паретичних кінцівок (збільшення об’єму 
рухів, покращення координації рухів); 2) збільшення сили м’язів в кінцівках та 
зменшення спастичності;  3)  поява/поверенення навичок самообслуговування та 
адаптації  до  побутових  навантажень;  4)  покращення  загальноклінічного  стану 
(стабілізація  АТ,  підвищення працездатності  та  життєвого  тонусу,  відновлення 
формули сну). Аналіз ефективності ФР показав, що клінічний та фізичний стан 
значно  покращився  у  5  хворих  (10,9%),  покращився   (неповне  відновлення 
функцій) – у 33 хворих, що становить 71,7%, а у 6  хворих (13%) стан залишився 
без змін. У 2-х хворих (4,3%) ФР не завершена в зв’язку з погіршенням клінічного 
стану. 

Висновки: програма ФР, яка використовувалась  для хворих після гострих 
порушень  мозкового  кровообігу,  показала  досить  високу  ефективність  в 
відновлювальному  лікуванні даної категорії хворих. В подальшому ця програма 
буде  удосконалювалась,  враховуючи  перебіг  захворювання,  вік  хворих  та 
наявність супутніх хвороб. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Мельник Т.М.
Донецкий национальный медицинский университет (г. Донецк)

Улучшение  качества  оказания  медицинской  помощи  больным  с 
диабетической  энцефалопатией  (ДЭ)  связана  со  следующими  факторами: 
разработка  и  внедрение  современных  протоколов  диагностики  и  лечения, 
улучшение материальной базы лечебных учреждений различного уровня, анализ 
качества  оказания  медицинской  помощи  и  оптимизация  реабилитационных 
мероприятий. Эффективность медицинской помощи, оказываемой больным с ДЭ, 
может  быть  оценена  с  использованием  индикаторов  качества  медицинской 
помощи  (ИКМП).  Индикаторы  качества  медицинской  помощи  являются 
неотъемлемой  частью  системы  общего  профессионального  менеджмента  в 
системе охраны здоровья. Анализируя состояния оказания медицинской помощи 
больным с ДЭ, могут быть предложены такие клинические индикаторы:
-  мультидисциплинарный подход в ведении больного (эндокринолог,  невролог, 
окулист, нефролог, сосудистый хирург, кардиолог, физиотерапевт);
-  доля  (%)  больных  сахарным  диабетом  (СД)  с  осложнениями  со  стороны 
центральной и периферической нервной системы;
- доля  (%)  больных  СД, перенесших острые  нарушения  мозгового 
кровообращения;
- проведение  нейровизуализационных  методов  исследования  (КТ,  МРТ)  у 
больных СД с церебральными нарушениями;
- проведение  ультразвуковой допплерографии артерий головного  мозга  и  шеи, 
электрокардиографии и эхо-кардиографии;
- определение  протромбинового  времени  и  активированного  частичного 
тромбопластинового времени, уровня липидов крови;
- назначение  средств,  влияющих  на  систему  свертывания  крови, 
гиполипидемических препаратов, препаратов альфа-липоевой кислоты и др.

Данные,  полученные  при  анализе  этих  индикаторов,  позволяют  сделать 
вывод об эффективности оказания медицинской помощи больным с ДЭ, найти 
ошибки  и  разработать  дальнейшие  направления  в  работе.  Введение  системы 
мониторинга  качества  оказания  медицинской помощи больным с  ДЭ с  учетом 
предложенных индикаторов позволит принять управленческие решения с целью 
снижения  уровня  заболеваемости  и  частоты  осложнений  со  стороны  нервной 
системы.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКА ТА ВІТАМІННОГО 
СТАТУСУ ЛЮДИНИ

Мельничук Н.О., Карпенко П.О.,1 Матвієнко І.Н.2

Державна наукова установа «Науково практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами 1,
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Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя (Київ)2

Оптимальний вітамінний баланс організму людини  – одна зі складових, які 
забезпечують  нормальне  функціонування  різних  органів  та  систем.  Частину 
вітамінів людина отримує з продуктами харчування. (екзовітаміни). Однак досить 
велику  їх  кількість  організм  може  синтезувати  самостійно  за  допомогою 
ендогенної  мікрофлори  (ендовітаміни).  Чисельні  дослідження  вказують,  що  в 
нормальних  умовах  при  адекватному  збалансованому  харчуванні,  симбіотична 
мікрофлора може частково забезпечити потреби організму людини в цілому ряді 
вітамінів:  B1,  B2,  B3,  B4,  B5,  B6,  B9,  B12,  H,  K. Крім того, вона здатна спричинити 
регулюючий вплив на засвоєння інших вітамінів та вітаміноподібних речовин   - 
вітаміни A, C, E, P, D, F. Мета: вивчити можливість корекції вітамінного балансу 
організму  людини  за  допомогою  окремих  складових  раціону  харчування 
пребіотичної спрямованості.  Матеріали та методи.  Вітамінсинтезуюча функція 
мікробного  біоценозу  кишечника  залежить  не  тільки  від  вмісту  та  кількості 
окремих  видів  мікроорганізмів,  але  й  від  того  нутрієнтного  субстрату,  який 
необхідний мікроорганізмам для нормального функціонування, тобто від вмісту 
окремих нутрієнтів у вживаному раціоні. Так ди-, оліго- та полісахариди,  які не 
розщеплюються в тонкій кишці, є енергетичним джерелом для функціонування 
мікрофлори  товстого  кишечника.   Азотисті  компоненти   для  життєдіяльності 
мікрофлора отримує при розщепленні муцину  -  компоненту слизу.

Нами проведено скрінінгові дослідження фактичного харчування осіб, які 
вважають себе  практично здоровими (20 осіб),  віком від  12 до 62 років  та  не 
дотримуються  спеціальних  харчових  раціонів.  Хімічний  склад  раціону  було 
досліджено  шляхом  24-годинного  відтворення  харчування  та  розрахунку 
отриманих даних за допомогою розробленої нами комп’ютерної програми «Тест 
раціонального харчування».  Згідно  Методичних вказівок міністерства охорони 
здоров’я України «Сучасні підходи до корекції дисбактеріозу кишечника» та за 
спеціальними  методиками  у  цієї  групи  осіб  було  досліджено  стан  мікробного 
біоценозу  товстого  кишечника  та  вміст  окремих  вітамінів  у  сироватці  крові 
( вітаміни В1, В2, В6, В9, А).  З метою корекції мікробного біоценозу та вітамінного 
балансу  організму  було  використано  традиційні  кисломолочні  продукти,  до 
складу  яких  входить  пребіотик  лактулоза.   Лактулоза  відноситься  до  групи 
олігосахаридів,  підкласу дисахаридів,  вона складається з залишків галактози та 
фруктози.  Доза  споживання  продукту  –  не  більше  500мл  на  день.  Термін 
споживання  –  до  1  місяця.  Отримані  результати.  Протягом  всього  терміну 
споживання  продукту  особи  дослідної  групи  не  змінювали  свій  традиційний 
раціон  харчування,  використовували  продукти,  наявні  у  місцевих  закладах 
торгівлі. Єдиними додатковим харчовим продуктом, яким було доповнено раціон 
та  який  споживався  щоденно,  був  кисломолочний  продукт  з  лактулозою. 
Мікробний  біоценоз  товстого  кишечника  даної  групи  осіб  характеризувався 
підвищеним вмістом лактозонегативної кишкової полички та спороутворюючих 
мікроорганізмів, наявністю у 10% осіб дріжджеподібної флори. При доповненні 
раціонів  харчування  лише одним продуктом -  кисломолочного  продукту,  який 
містить  лактулозу,   спостерігалась  тенденція  до  покращення  співвідношення 
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корисної мікрофлори. Динаміка зміни вмісту вітамінів В1, В2, В6, В9, А у сироватці 
крові  при  доповненні  раціону  харчування  даним  продуктом  також  вказує  на 
нормалізацію їх вмісту, а вміст фолієвої кислоти підвищився майже у 2 рази:  з 
0,27±0,11мкг/мл  до 0,46±0,15 мкг/мл (при нормі 0,2-0,6мкг/мл).

Висновки. Отримані результати свідчать,  що навіть у осіб,  які вважають 
себе  практично  здоровими,  має  місце  порушення мікробного балансу  товстого 
кишківника.  Нормалізація балансу мікрофлори сприяє покращенню  вітамінного 
статусу  організму  людини.  Тому  необхідним  є  регулярне  використання 
кисломолочних  продуктів  в  раціональному  та  дієтичному  харчуванні  людей 
різних  вікових  груп.  Доповнення  кисломолочних  продуктів  складовими 
пребіотичної спрямованості значно підвищує їхню біологічну цінність. 

АМІНОКИСЛОТНИЙ БАЛАНС РАЦІОНІВ  ХАРЧУВАННЯ 
ПАЦІЄНТІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

Мельничук Н.О., Фус С.В.
Державна наукова установа «Науково практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

Вміст  білку  відіграє  важливу  роль  для  визначення  біологічної  цінності 
раціонів харчування. Однак важливим є не тільки загальний вміст білку в раціоні, 
але і дотримання збалансованості окремих амінокислот при кожному прийомі їжі. 
Недостатня  кількість  амінокислот  в  раціоні   може  бути  причиною  затримки 
розвитку організму та виникненню окремих захворювань, а  ізольоване введення 
надлишку окремих амінокислот може спричинити навіть токсичний ефект. При 
цьому відбувається швидке дезамінування та накопичення в організмі продуктів 
метаболізму,  амінокислоти не використовуються як джерела для синтезу білка, 
порушуються  процеси  їх  засвоєння.  Мета: обґрунтувати  необхідність 
комплексного  дослідження  енергетичної  цінності  та  хімічного  складу  раціонів 
харчування  пацієнтів  з  визначенням   мінорних  складових,  в  тому  числі 
амінокислотного балансу. Матеріали та методи дослідження. Серед незамінних 
амінокислот при дослідженні хімічного складу раціону було проаналізовано вміст 
метіоніну в раціонах харчування пацієнтів з метаболічним синдромом. Метіонін 
(L-метіонін,  Methionine)  - незамінна амінокислота, яка бере участь у розщепленні 
жирів,  запобігає  накопиченню  його  в  печінці  і  судинах,  покращує  діяльність 
системи травлення. Організм здатний перетворювати  L-Метіонін в амінокислоту 
цистеїн,  попередник  глютатіону.  Маючи  у  складі  метильні  групи  (-СНз),  L-
метіонін  бере  участь  у  синтезі  холіну  і  фосфоліпідів,  в  утворенні  та  обміні 
сірковмісних  амінокислот,  посилює  синтез  стероїдних  гормонів,  стимулює 
виділення  соматотропного  гормону,  сприяє  підтримці  азотистої  рівноваги 
організму, регулює утворення аміаку.  L-Метіонін попереджує використання білка 
в якості енергетичного субстрату, зменшує кількість нейтрального жиру в печінці 
і  сприяє  зниженню  вмісту холестерину  в  крові. Однак  при  надмірному 
надходженні  метіонін  може  перетворюватися  в  гомоцистеїн,  рівень  якого  слід 
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контролювати при захворюваннях серцево-судинної системи, при атеросклерозі, 
при онкологічних захворюваннях, а також   при одночасному дефіциті в раціоні 
харчування  фолієвої  кислоти,  вітаміну  В6,  вітаміну  В12.   Крім  того,  надмірне 
споживання   L-Метіоніну  призводить  до  прискореного  виведення  кальцію, 
тахікардії. Не є доцільним включення в раціони харчування великих доз метіоніну 
хворим  із  нирковою недостатністю,  при  вагітності.  І  хоча  метіонін  спричиняє 
ліпотропну  дію,  при явищах печінкової  недостатності  його  включати  в  раціон 
харчування в дозах, вищих від рекомендованих, також  не доцільно.  

Джерелами  метіоніну   є  продукти   як  тваринного,  так  і  рослинного 
походження. Так яйця, більшість видів риби, м'ясо, печінка містять 400 -  600мг 
метіоніну  на  100г  продукту,  сир  кисломолочний  –  до  500мг;  менше   містять 
продукти рослинного походження – до  200мг на  100г продукту,  однак бобові, 
морські водорості також відзначаються високим вмістом метіоніну – до 400 мг. 
Оптимальна доза споживання метіоніну для дорослих  0,5-1,5 г або в середньому 
13мг/кг маси тіла,  для дітей  - від  100 мг до 500 мг. Пацієнтам  дослідної групи 
було  проведено  оцінку  фактичного  харчування  шляхом  24-годинного  його 
відтворення  та  розрахунок  отриманих  даних  за  допомогою  розробленої  нами 
комп’ютерної  програми  «Тест  раціонального  харчування».  Дослідна  група 
включала  76 пацієнтів  з  метаболічним синдромом  (56  жінок  та  20  чоловіків) 
віком від 45 до 72 років.  Отримані результати:   При дослідженні фактичного 
харчування даної групи пацієнтів нами встановлено,  що загальна частка білків в 
раціонах  була  досить  високою   -   20,3±3,6%  (при  рекомендованій  –   15%), 
причому тваринні білки  становили  73,4±2,3%  (при рекомендованих 45-50%).  Це 
пояснюється  тим,  що  пацієнти  з  метаболічним  синдромом  намагаються 
дотримуватися  дієтичних  раціонів  спрямованих  на  нормалізацію  маси  тіла,  а 
більшість  із  них  характеризуються  саме  високим  вмістом  білків.  При  досить 
оптимальній енергетичній цінності  раціонів харчування даної групи пацієнтів - 
1674,2 ± 36,4ккал, середній  вміст метіоніну в раціоні становив -  1524,5±43,5мг, 
тобто верхню допустиму границю норми. 

Висновок: отримані результати свідчать, що корекція раціонів харчування 
пацієнтів з метаболічним синдромом включає не тільки розрахунок оптимального 
складу раціону за основними нутрієнтами (білки, жири, вуглеводи, енергетична 
цінність), але й збалансованість за мінорними компонентами, в першу чергу за 
амінокислотним складом білків.   

РЕАБІЛІТАЦІЯ ВЕСТИБУЛЯРНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА 
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Мироненко Т.В., Мироненко М.О., Бахтояров П.Д., Казарцева С.Н.
Луганський державний медичний університет, каф. неврології і нейрохірургії

Вестибулярні розлади нерідко спостерігаються серед інших неврологічних 
розладів.  Цей  синдром  гетерогенний  за  змістом.  Серед  численних  факторів 
ризику, що його викликають, цукровий діабет займає одне з провідних  місць.

Лікування  подібного  синдрому  крім  медикаментозної  корекції  містить 
вестибулярну  реабілітацію,  яка  спрямована  на  прискорення  адаптації  до 
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ушкодження  вестибулярної  системи.  Метою дослідження є  розробка  програми 
реабілітаційних  заходів  для  пацієнтів  зі  стійкою вестибулярною дисфункціїєю, 
обумовленою  цукровим  діабетом.  Методи  дослідження.  Було  проведено 
комплексне клініко-неврологічне дослідження 52 хворих на цукровий діабет (20 
пацієнтів мали цукровий діабет І типу і 32 - ІІ типу). Середній вік обстежених 
становив 40,2±8,7 років, серед них 30 жінок і 22 чоловіка. У всіх пацієнтів було 
діагностовано діабетичну енцефалопатію (29 осіб мали І ступінь і 23 - ІІ ступінь 
діабетичної енцефалопатії). Ведучими  клінічними  синдромами  у  хворих  були 
цефалгічний  (41,0%),  ураження  краніальних  нервів  (59,0%),  пірамідної 
недостатності  (47,0%),  вегетативна  дисфункція  (78,0%),  церебрастенія  (90,0%). 
Вестибулярні  розлади,  що спостерігались  у всіх обстежених,  було розподілено 
наступним  чином:  вестибулярний  нейроніт  (21,0%),  вестибулопатія  (50,0%), 
вестибуло-кохлеарний синдром (19,0%), вестибулоатаксія (10,0%). 

Вестибулярна реабілітація передбачала щоденне проведення вестибулярної 
гімнастики,  як  в  гострий  період  запаморочення,  так  і  в  хронічну  стадію  з 
використанням  постурографічної  платформи.  Усім  пацієнтам  призначалась 
голкорефлексотерапія,  використовували  цукрознижуючі  точки  акупунктури: 
V(VII) 29; F(ХІІ)14; Т(ХІІІ); АТ 122 ХV, вестибулокоректори – Е(ІІІ)1; 2, V(VII)8; 
18; 22;; TR(X) 1; 2; F(XII), загальнозміцнюючі - УІ(ІІ) 4,11;Е (ІІІ)36;  RP (ІV) 6. 
Використовували  фізіотерапію  (ендоназальний  електрофорез  з  платифіліном, 
магнітотерапію  на  сосцеподібні  відростки).  Пацієнтам  проводили  медичну 
стимуляцію вестибулярної компенсації за допомогою вестинорма (24 мг на добу), 
луцетама (2400–4800 мг на добу)  при периферичному рівні  ураження,  а також 
мемоплант–форте  (120  –  240  мг  на  добу)  при  центральному.  Проведена 
вестибулярна реабілітація мала такі результати: повне відновлення вестибулярної 
функції спостерігалось у 18 пацієнтів (34,0%), покращення у 29 хворого (50,0%) і 
в 5 (16,0%) випадках позитивної динаміки не  спостерігалось. У всіх хворих під 
час  реабілітації  рівень  глікемії  був  стійким.  Результати.  Вестибулярна 
реабілітація  являє  важний  компонент  лікування  хворих  з  вестибулярними 
порушеннями  при  ЦД.  Вона  значно  підвищує  ефективність  медикаментозної 
терапії,  прискорює видужання, сприяє підвищенню якості життя.
Висновки:

1. На  фоні  цукрового  діабету  погіршується  функціональна  активність 
вестибулярного аналізатора.

2. Пацієнти з дисциркуляторною енцефалопатією на фоні цукрового діабета 
потребують комплексної вестибулярної реабілітації.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ИНСУЛЬТА НА БАЗЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ХЕРСОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

                          
Миронова О.Н., Ильяшенко В.В. 

Коммунальное учреждение «Херсонская городская клиническая больница» 
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          Одной  из  приоритетных  проблем современной неврологии  является 
организация  реабилитационной  помощи  больным  с  мозговыми  инсультами. 
Ежегодно  в  Украине  регистрируется  около  120  тыс.  инсультов.  Больше  80% 
больных,  имеют  инвалидность  разной  степени  тяжести,  почти  20%  из  них 
становятся тяжелыми инвалидами, требующими постоянного ухода. Только 15% 
из  лиц  трудоспособного  возраста  возвращаются  к  своей  прежней  трудовой 
деятельности (Мищенко Т.С. 2009 и др.). Поэтому эффективная, своевременная и 
качественная  организация  нейрореабилитационной  помощи  постинсультным 
больным не  только  отвечает  гуманным принципам  медицины,  но  и  позволяет 
остановить рост инвалидизации населения, улучшить качество жизни пациентов и 
членов их семьи, но и экономически выгодна для общества. Этим определяется 
необходимость  дальнейшего  повышения  эффективности  и  совершенствования 
организации реабилитационной помощи больным после инсульта.
          Согласно программе   по оптимизации медицинской помощи при острой 
сосудисто-мозговой  патологии  в  2006  году  в  Херсоне  на  базе  КУ  «ХГКБ» 
открылся  городской  инсультный  центр,  с  1  марта  2010  года  на  базе 
неврологического  отделения  выделено  10  коек  для  активной  реабилитации 
больных  с  ОНМК.  В  нашей  больнице  реабилитация  проводится  в  несколько 
этапов: элементы ранней реабилитации используются уже в палатах интенсивной 
терапии инсультного отделения (лечение положением, пассивная кинезотерапия, 
электростимуляция  парализованных  конечностей). Активная  реабилитация 
проводится  через  7-10  дней  после  ОНМК.  Во  время  проведения  активной 
реабилитации  используются  строго  дозированные  физические  нагрузки,  не 
допускается  переутомления  больного  и  нагрузки  увеличиваются  постепенно. 
Несмотря на короткий опыт работы, мы в своей практике, приоритетное внимание 
уделяем разработке индивидуальных программ реабилитации пациентов в остром 
периоде инсульта, в том числе:
1. профилактике осложнений (дыхательных, контрактур, трофических нарушений, 
возникновения патологических поз); 
2. восстановлению нарушенных двигательных, речевых и сенсорных функций; 
3. восстановлению навыков самообслуживания; 
4. улучшению общего физического и психоэмоционального состояния пациентов. 
           Данная  методика  реабилитации  позволяет  уменьшить  количество 
осложнений,  а,  соответственно,  тяжесть  инсульта,  летальность,  расходы  на 
медикаментозное лечение, а также способствует эффективному восстановлению 
нарушенных  функций,  увеличению  мобильности  и  независимости  от  помощи 
окружающих, а также  качественно меняет уровень психолоческой и социальной 
адаптации пациентов.
           На нащ взгляд,  в  организации реабилитации пациентов с  мозговым 
инсультом  существует  много  вопросов,  требующих  дальнейшего  изучения, 
например,  неизвестно  оптимальное  время  начала  реабилитации.  Кроме  того, 
реабилитация  показана  всем  пациентам,  но  оптимального  выбора  методов 
терапии  для  самых  тяжелых  пациентов  не  установлено.  Существует 
мультидисциплинарный подход в ведении и ранней реабилитации пациентов в 
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остром периоде церебрального инсульта. В то же время на сегодняшний день не 
существует единой общепринятой научно обоснованной системы мероприятий о 
проведении  специалистами  мультидисциплинарной  бригады  лечения  и 
медицинской реабилитации пациентов с ЦВЗ. Известно, что ЛФК и эрготерапия 
улучшают функциональный исход и повышают уровень активности пациента в 
повседневной деятельности, но оптимальных методик проведения не установлено. 
Нет убедительных данных для составления рекомендаций касательно проведения 
реабилитации  свыше одного  года  после  инсульта.  Анализируя  вышесказанное, 
следует отметить, что данные вопросы требуют проведения дальнейших научных 
обоснований, разработок и внедрений.

АСИМПТОМНІ ІНФАРКТИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ З 
АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Міщенко Т.С., Дмитрієва О.В., Міщенко В.М.
Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 

(м. Харків)

За даними проведених епідеміологічних досліджень асимптомні інфаркти 
мозку зустрічаються значно частіше, ніж симптомні мозкові інсульти. Останнім 
часом проводяться дослідження, присвячені цій проблемі. Але мало відомо, які 
фактори  ризику  призводять  до  розвитку  асимптомних  інфарктів  мозку,  де 
локалізуються  ці  інфаркти  мозку,  які  когнітивні  порушення  виникають  у  цих 
хворих.  Мета  нашого  дослідження  —  вивчення  поширеності  асимптомних 
інфарктів (АІ) мозку та факторів ризику їх виникнення у хворих на артеріальну 
гіпертензію (АГ), особливостей структурно-функціональних змін головного мозку 
в  цих  хворих.  Методи  дослідження:  клінічні,  нейропсихологічні,  методи 
нейровізуалізації  (комп'ютерна,  магнітно-резонансна томографія),  ультразвукове 
дуплексне сканування,  добове  моніторування артеріального тиску,  статистичні. 
Для  вирішення  поставлених  завдань  нами  було  проведено  нейровізуалізаційне 
(КТ, МРТ) обстеження головного мозку 223 хворим з приводу дисциркуляторної 
енцефалопатії (ДЕ) гіпертонічного ґенезу, у яких не було анамнестичних вказівок 
та клінічних проявів перенесеного мозкового інсульту. Усі хворі були розділені на 
дві групи, порівнянні за віком і статтю: першу (основну) групу склали 60 хворих з 
ДЕ, АГ та ознаками інфаркту мозку, другу (контрольну) групу —30 хворих з ДЕ 
та АГ без ознак інсульту.

У ході роботи було виявлено, що асимптомні інфаркти головного мозку у 
хворих з АГ переважно розвиваються при давності захворювання більше 5 років і 
кризовому перебігу АГ. Обстежені хворі мали декілька факторів ризику розвитку 
асимптомних  інфарктів.  Найчастіше  зустрічалися  поєднання  АГ  із  цукровим 
діабетом,  атеросклеротичним  ураженням  судин,  гіперхолестеринемією  та 
фібриляцією передсердь.  За  даними нейровізуалізаційного  дослідження,  у  45% 
хворих  з  асимптомними  інфарктами  спостерігалися  поодинокі,  у  55%  — 
множинні вогнища, що локалізувалися переважно в базальних гангліях (28,2 %), у 
підкірковій білій речовині (38,3 %), у корі головного мозку (11,7 %), у стовбурі 

109



головного мозку (5,0 %). У хворих з АГ неврологічна симптоматика проявляється 
у вигляді пірамідних, вестибулярних, астенічних, психоемоційних та когнітивних 
порушень. Проведені дослідження когнітивного стану у хворих з асимптомними 
інфарктами показали:  незалежно  від  того,  що АІ  не  мають  клінічних  проявів, 
характерних  для  ішемічного  інсульту,  вони  більш ніж  у  два  рази  підвішують 
ризик розвитку когнітивного зниження, майже до розвитку деменції. 

ЦЕРВІКОГЕННИЙ ГОЛОВНИЙ БІЛЬ ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННИХ 
РЕФЛЕКТОРНИХ  М’ЯЗОВО-ТОНІЧНИХ СИНДРОМАХ

Морозова О.Г., Ярошевський О.А.,
Харківська медична академія післядипломної освіти

Мета: формулювання  концепції  цервікогенного  головного  болю  при 
вертеброгенних  рефлекторних  м′язово-тонічних  синдромах  (РМС).  Методи: 
клініко-неврологічний,  вертебро-неврологічний,  дослідження  церебральної 
гемодинаміки.  Результати  дослідження.  Багаторічні  дослідження  перебігу 
вертеброгенних рефлекторних м′язово-тонічних синдромів  (РМС) показали,  що 
при РМС виникає головний біль, який ми пропонуємо називати цервікогенним. 
Нами виділені три механізми,  за якими перебігає цервікогенний головний біль – 
судинний, м′язового напруження, невралгічний. Судинний  у свою  чергу можна 
розподілити на  вазомоторний  (мігренозноподібний),   ішемічний  і венозний. 
Венозна дистензія приводить у свою чергу до формування внутрішньочерепної 
гіпертензії.  Нами  були  уточнені зони розподілу головного болю  м′язового 
напруження  та  їх взаємозв′язок  із тим чи іншим м′язом.  Основні зони 
відображеного болю в  ділянці голови пов′язані з  наступними м′язами:  біль  у 
потилиці -  трапецієвидний,  грудино-ключично-сосцевидний,  напівостистий, 
скроневий м′язи; біль у скроневій  области - трапецієподібний, ремінний м′яз шиї, 
напівостистий м′яз голови;  біль  у  лобній  ділянці -  грудино-ключично-
сосцеподібний, напівостистий м′яз голови, надчерепний, великий скуловий; біль у 
ділянці  ока та брови  -  грудино-ключично-сосцеподібний,  скроневий м′яз, 
ремінний м′яз шиї, поверхнева частина жувального м′яза, круговий м′яз ока. 

Встановлена  пряма  залежність  взаємозв′язку  виразності  больового 
синдрома від кількості та виразності болючості тригерних точок (ТТ).  Причому 
при гострому болеві насамперед мала значення виразність   болючості активних 
ТТ (от 1 до 3), а при хронічному – загальна кількість ТТ, у тому числі латентних 
(від 5 до 15). Головним доказом на користь цервікогенного походження описаного 
головного болю, а також на користь його тунельного походження при РМС  у разі 
судинного, в тому числі венозного, а також невралгічного механізмов є зникнення 
або  значне  полегшення головного болю після ліквідації міофасціальної 
дисфункції, яка розвинулася при РМС. Тому у випадку скарг на головний біль ми 
пропонуємо  оптимізовану  нами  схему  дослідження  пацієнта  для  виявлення 
цервікогенного ґенезу головного болю, в якій провідне значення має візуальна і 
вертеброневрологічна  діагностика.  На  підставі  дослідження  ми  пропонуємо 
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патогенетичну  концепцію  цервікогенного  головного  болю,  представлену  на 
рисунку.
Висновки: цервікокраніалгію  слід розглядати не як самостійну хворобу, а як 
симптомокомплекс, етіологічно та  патогенетично пов′язаний з порушеннями в 
шийному регіоні, цервікогенний головний біль при рефлекторних м′язово-
тонічних синдромах розвивається як тунельний синдром, що потрібно 
враховувати в лікуванні, клінічний перебіг цервікогенного головного болю пов
′язаний із механізмом цефалгії. 
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Рис. Патогенетична концепція розвитку цервікогенного головного болю

ДО ПИТАННЯ ПРО РИЗИКИ СУДИННО-МОЗКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Мотренко А.Т.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами (Київ)

Проблема  гострих  порушень  мозкового  кровообігу  є  однією  з  найбільш 
актуальних  в  клінічній  неврології.  Серед  мозкових  інсультів  геморагічні 
становлять 10-25%, проте смертність від них сягає 50%. Спостерігається неупинаа 
тенденция  до  виникнення  мозкових  інсультів  у  людей  молодого  віку. Метою 
дослідження було уточнення факторів ризику виникнення геморагічного інсульту, 
базуючись  на  даних  комплексного  клінічного  та  лабораторного  обстежень. 
Матеріал  і  методи.   Проаналізовано  клініко-анамнестичні  дані  пацієнтів  з 
геморагічним інсультом, які знаходились на обстеженні та лікуванні в клінічній 
лікарні «Феофанія» та міській клінічній лікарні №12 м. Києва. Обстежено 35 осіб 
обох статей віком від 62 до 81 року (середній вік 74±1,5). Всім пацієнтам було 
проведено  детальне  клініко-неврологічне  обстеження  в  динаміці,  а  також 
проведені  лабораторні  та  нейровізуалізаційні  обстеження.  Результати. 
Підтверджено,  що  провідним  фактором  ризику  у  пацієнтів  з  ГІ  є  артеріальна 
гіпертензія,  зокрема  та,  що  неадекватно  корегувалася  відповідними 
гіпотензивними засобами. Важливим виявився і фактор спадковості. Так у 61,6% 
близькі родичі страждали на АГ, а у 31,3% пацієнтів батьки померли від інсульту. 
Як фактор ризику звернув на себе увагу і прийом антикоагулянтної терапії при 
неадекватному контролі показників згортання крові та відповідної корекції дози.

Висновки.  Підтверджено,  що  у  представників  української  популяції 
провідним фактором ризику виникнення ГІ є артеріальна гіпертензія. Залишається 
актуальним вивчення впливу спадкових факторів ГІ, що зокрема підтверджується 
клініко-анамнестичними даними.

МІСЦЕ УНІВЕРСАЛЬНОГО КАРДІОЦИТОПРОТЕКТОРА В ЛІКУВАННІ 
РІЗНИХ ФОРМ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Мурашко Н.К.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ)
            
         Резюме:  З огляду на великий інтерес до вивчення механізмів гострої і 
хронічної ішемії мозку, сьогодні вже доведена провідна роль вільно радикальної 
форми  оксиду  азоту,  що  є  поліфункціональним  фізіологічним  регулятором. 
Пошук універсального цитопротектора істотно підсилює ефект засобів і методів 
лікування  за  рахунок  антиоксидантних  властивостей,  що  і  було  покладено  за 
основу при проведенні  клінічних досліджень вивчення ефективності  препарату 
Мексикор  для  лікування  пацієнтів  з  різними  формами  порушень  мозкового 
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кровообігу.  Ключові  слова:  антиоксиданти,  антигіпоксантів, 
кардіоцитопротектор,  порушення мозкового кровообігу, Мексикор. Враховуючи 
великий інтерес до вивчення механізмів гострої і хронічної ішемії мозку, сьогодні 
вже доведена провідна роль вільнорадикального сполучення оксиду азоту, який є 
поліфункціональним  фізіологічним  регулятором  [1].  Пошук  універсального 
цитопротектора, істотно посилює ефект основних засобів і методів лікування за 
рахунок антиоксидантних властивостей, активізує потенціювання ефектів інших 
лікарських засобів, що і було основою пошуку проведення клінічних досліджень 
вивчення  ефективності  препарату  Мексикор для лікування пацієнтів  з  різними 
формами  порушень  мозкового  кровообігу.  Вивчені  патогенетичні  механізми  з 
усією  очевидністю свідчать  про  важливість  і  перспективність  антиоксидантної 
терапії при гіпоксичних та ішемічних станах головного мозку, проте до цих пір 
зберігається дефіцит доступних для широкої клінічної практики антиоксидантних 
засобів.  Результатом  цього  стало  обгрунтоване  проведення  досліджень  [1,2,3] 
оцінки ефективності антиоксидантної та протиішемічної дії препарату Мексикор 
в неврологічній практиці.

В основі протиішемічної дії препарату лежить його здатність пригнічувати 
активність вільнорадикального окислення ліпідів і білків, стабілізувати мембрани, 
перешкоджати  розвитку  апоптозу,  впливаючи  на  етапи  біохімічного  каскаду 
ішемічного  інсульту,  зменшуючи  зону  морфологічних  і  функціональних 
порушень.  Цей механізм дії  підтвердили клінічні  дослідження в комплексному 
лікуванні  пацієнтів  з  гострими  і  хронічними  формами  порушень  мозкового 
кровообігу,  які  показали  значний  регрес  загальномозкових  (головний  біль, 
запаморочення)  та  інших  параметрів  вогнищевого  неврологічного  дефіциту, 
більш раннє відновлення свідомості як при при стовбурової локалізації інсульту. 
Препарат  покращує  мозковий  метаболізм,  мікроциркуляцію  та  реологічні 
властивості  крові,  зменшує  агрегацію  тромбоцитів,  стабілізує  мембранні 
структури клітин крові - еритроцитів і тромбоцитів. Доведена гіполіпідемічна дія 
Мексикору,  що  проявлялася  зменшенням  вмісту  загального  холестерину  і 
ліпопротеїдів  низької  щільності  в  плазмі  крові.  У  результаті  проведених 
досліджень [2, 3] була рекомендована схема антиоксидантної терапії, яка поряд зі 
своєчасно розпочатим базисним лікуванням дозволяє істотно поліпшити прогноз 
захворювання. Рекомендована схема лікування (Яхно Н.Н., 2010): 
1)  гострі  порушення  мозкового  кровообігу  -  Мексикор  по  200  -  300  мг  в/в 
крапельно 1 раз на добу, або в/м по 100 мг 3 рази на добу протягом 5 днів, потім 
в/м по 100 мг 2 рази на добу протягом 5 - 9 днів, далі по 1 капсулі (100 мг) 3 рази 
на добу протягом 2 місяців; 
2) дисциркуляторна енцефалопатія - Мексикор по 100 мг в / в крапельно 1 раз на 
добу, або в/м по 100 мг 2-3 рази на добу протягом 14 днів, потім в/м по 100 мг 1 -2 
рази на добу протягом 14 днів,  далі  по 1 капсулі  (100 мг)  3  -  4  рази на добу 
постійно.

У  ряді  інших  досліджень  було  доведено,  що  у  хворих  з  артеріальною 
гіпертензією Мексикор в поєднанні з інгібіторами АПФ прискорює нормалізацію 
параметрів добового профілю артеріального тиску, що має важливе прогностичне 
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значення і дозволяє домогтися значущого клінічного поліпшення стану пацієнтів 
[4, 5, 6]. 

Поглиблення  уявлень  про  патогенез,  визначення  алгоритму  тимчасовго 
періоду ішемічних каскадних реакцій в тканині головного мозку створили основу 
для  вдосконалення  організації  медичної  допомоги  хворих  з  гострими 
порушеннями мозкового кровообігу, перегляду терапевтичних стратегій. Поряд з 
цим ішемічний процес з'явився найбільш універсальною моделлю для вирішення 
важливих теоретичних завдань неврології. Наявний сьогодні клінічний досвід та 
результати  експериментальних  досліджень  свідчать  про  важливу  роль 
оксидативного стресу у формуванні та прогресуванні серцево-судинної патології 
та  необхідності  його  ранньої,  планомірної  та  комплексної  антиоксидантної 
корекції.  Використання  кардіоцітопротектора  Мексикор  в  комплексній  терапії 
хворих  з  різними  формами  ішемії  мозку  призводить  до  зменшення  кардіо- і 
цереброваскулярного ризику.
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Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини»  Державного управління справами (Київ)

Ризик  розвитку  повторного  інсульту  після  перенесеного  ішемічного 
інсульту  або  транзиторної  ішемічної  атаки  (ТІА)  найбільш високий в  перші  6 
місяці  відновного періоду,  коли пацієнт ще щільно контактує з  неврологом.  У 
наступний рік після першого ГПМК цей ризик складає 10%, а протягом другого 
року - 5%, але в ці періоди більшість хворих втрачають пильність до стану свого 
здоров‘я і  не  дотримуються  лікарських  рекомендацій.  Звідси  випливає,  що 
завдання вторинної профілактики інсульту в роботі невропатолога повинна стати 
однією з головних на етапі раннього періоду реабілітації постінсультних хворих. 

Згідно  з  рекомендаціями  Європейської  інсультної  організації  (European 
Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and ESO Writing Committee, 2008), 
пацієнтів з ТІА і наявністю ознак ураження тканини головного мозку за даними 
комп’ютерної  томографії  (КТ)/магнітно-резонансної  томографії  (МРТ)  слід 
відносити  до  групи  високого  ризику  розвитку  тяжкого  повторного  інсульту 
(Dyken M.L.  et al.,  1977;  Engelter S.T.  et al.,  1999;  Albers G.W.  et al.,  2002; 
Crisostomo R.A. et al., 2003; Coutts S.B. et al., 2005; Boulanger J.M. et al., 2007; Allen 
C.L., Bayraktutan U., 2008).

Основними  напрямками  вторинної  профілактики  інсульту  є:  активне 
виявлення  та  адекватне  лікування  АГ  і  патології  серця,  корекція  показників 
гемостазу, порушень ліпідного обміну, хірургічне лікування оклюзійних уражень 
артерій голови та шиї. Деякі наші співвітчизники вже почали розуміти важливість 
зміни способу життя та немедикаментозної профілактики інсульту, яка включає: 
зниження маси тіла, при її надлишку, обмеження вживання кухонної солі до 6 г на 
добу,  збільшення  споживання  харчових  продуктів,  багатих  калієм,  магнієм  і 
кальцієм,  обмеження  споживання  алкоголю  і  жирів  (особливо  тваринних), 
розширення фізичної активності (досягнення тренувальної ЧСС протягом мінімум 
35-40  хвилин  5  разів  на  тиждень),  відмова  від  куріння,  психоемоційне 
розвантаження та дотримання режиму роботи та відпочинку. 

Цифри  потенційного  зниження  вірогідності  розвитку  інсульту  за  умови 
адекватної корекції основних факторів ризику вражають і вселяють надію.  Так, 
контроль  над  АГ дає  30-40% зниження  ризику,  відмова  від  куріння  -  до  50% 
протягом 1 року, лікування цукрового діабету знижує ризик інсульту на 44% (за 
умови адекватного контролю АТ), корекція гіперліпідемії статинами - на 20-30% 
(у пацієнтів з діагнозом ІХС), антиагрегантна терапія при неклапанній фібриляції 
передсердь (миготливої  аритмії) - на 68% при призначенні варфарину і на 21% 
при використанні традиційного аспірину. (Яворська В.А., Кузнєцова С.М., 2009) 

Проаналізувавши  історії  хвороб  та  амбулаторні  карти  20  хворих,  які 
перенесли  повторний  інсульт  у  2010  році  серед  прикріпленого  контингенту 
хворих ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, були отримані наступні дані. Частіше повторний 
інсульт виникав у чоловіків (14 хворих - 70%). У 18 випадках (90%) повторний 
інсульт виникав на тлі гіпертонічної кризи, не дивлячись на те, що хворі постійно 
отримували  гіпотензивну  та  антиагрегантну  терапію.  У  9  випадках  (45%) 
підвищення артеріального тиску поєднувалося з порушенням серцевого ритму. З 
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амбулаторних карток вищезгаданих пацієнтів були отримані дані про наявність у 
15 з них (75%) психоемоційних розладів, високої метеолабільності, депресії. 

З  отриманих  результатів  аналізу  історій  хвороб  та  амбулаторних  карток 
можна зробити висновок про неадекватність гіпотензивної терапії, корекція якої 
потребує  удосконалення  алгоритму  лікування  післяінсультних  хворих,  заміну 
гіпотензивних  препаратів  та  їх  комбінації.  Високий  відсоток  психоемоційних 
розладів  в  післяінсультний  період  вказує  на  потребу  вдосконалення 
психотерапевтичної  допомоги:  розширення  психопрофілактичних  заходів  та 
удосконалення  корекції  психоемоційного  стану  хворих  після  інсульту 
призначенням медикаментозних препаратів виключно індивідуально (седативні, 
легкі  транквілізатори,  антидепресанти,  анксіолітики),  удосконалення 
психотерапевтичних методик лікування. 

Слід  відзначити,  що  9  хворих  (45%)  практично  не  змінили  характер 
харчування  та  спосіб  життя  після  першого  інсульту.  Це  свідчить  про 
недосконалість  санітарно-просвітницької  роботи  серед  хворих  в  напрямку 
профілактики  інсульту  та  необхідність  створення  нових  психопрофілактичних 
методик. 

ОСОБЛИВОСТІ  НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ РІЗНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Олексюк-Нехамес А.Г.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

              За останні роки увагу нейрофізіологів частіше стали привертати паралічі 
від здавлення, в основі яких лежить генетично обумовлена дисмієлінізація. Дана 
патологія  відображена  у  визначенні  «спадкові  компресійні  політопічні 
мультивогнищеві нейропатії» (СПМНП).  Метою дослідження стала діагностика 
сенсорно-альгічних проявів нейропатій.  Матеріали дослідження у вигляді двох 
репрезентативних груп:  89 – безвибіркова група здорових осіб, віком 36±3,4 роки 
і 56 хворих з маніфестними проявами хвороби, віком 38,2±2,1 роки. Чоловіків і 
жінок  у  даних  обстежуваних  групах  було  порівну.  Методики  дослідження 
включають клінічний, неврологічний і електронейрофізіологічний, статистичний. 
Матеріали  дослідження.  У  30  хворих  (38,46%)  виявлені  ознаки  спадкової 
схильності  до  СПМНП,  які  проявилися  парестезіями,  швидко  регресуючими 
парезами. У частини  хворих (7,5%) відмічені множинні мононейропатії  рук і ніг. 
У 42% хворих відмічалися в анамнезі парестезії. У 34,2% хворих відмічалися болі, 
проте ні  в одному випадку вони не носили невралгічного характеру.  Такі  болі 
тривалістю  від  декількох  хвилин,  годин  до  одного  місяця  носили  характер 
стягуючий  та  пекучий.  Електронейроміографічні  зміни  реєструвалися  методом 
стимуляційної ЕНМГ. Виявлено, згідно СРВ-моторної проби у 32,5% хворих на 
рівні n. radialis, зниження проведення швидкості швидкість проведення імпульсу - 
0,53 мс і 12,6 мс (норма 50-70 мс), відхилення - 78,9%. Зростання резидуальної 
латентності до 12,1мс (норма 1,75 мс). Падіння М-відповіді  до рівня 0,77±0,2мВ 
(норма 14,5 мВ). Приведені параметри  характерні для прогресуючої сегментарної 

116



мієлінопатії. Згідно F-хвилі (пізній феномен) у даної групи виявлено поява блоків 
понад 76% і в середньому 5-6 гігантських хвиль. Збільшення латентного періоду 
при  дослідженні  пізніх  феноменів  може  спостерігається  у  всіх  обстежуваних 
хворих. Щодо малогомілкового нерва  (n.tibialis)  у обстежуваної групи хворих 
спостерігалася вірогідне падіння амплітуди М-відповіді,  зниження термінальної 
латентності і зростання резидуальної латентності, тобто дана картина характерна 
для мієлінопатії.  За допомогою голкової ЕМГ дослідження м’язів з допомогою 
голкових  електродів  встановлено  у  56%  хворих  з  обстеженої  групи  ознаки 
денерваційно-реінерваційного процесу з появою характерних потенціалів рухових 
одиниць  ПРО  так  званого  демієлінізуючого  типу  з  відносно  збільшеною 
амплітудою  і  тривалістю,  великим  числом  фаз  при  відсутності  спонтанної 
активності м’язових волокон – потенціалів фібриляцій. 
         Висновок. Враховуючи результати досліджень хворих з різними формами 
спадкових  компресійних  політопічних  нейропатій,  а  саме,  діагностика  їх  за 
допомогою  клінічних  і  нейрофізіологічних  методів  приводить  до  раннього 
встановлення  діагнозу  та  проведення  ефективного  лікування,  що  впливає  на 
майбутній прогноз. Особливістю даного дослідження є те, що хворі обстеженої 
групи  мали  працездатний  вік,  тому  рання  діагностика  політопічних  форм 
нейропатій  вказує  на  необхідність  призначення   ефективного  лікування,  що 
впливає на подальший прогноз і якість життя даної категорії хворих. 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА 
ДІАБЕТИЧНУ  НЕЙРОПАТІЮ

Оржешковський В.В., Савченко А.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  (Київ)

Мета: з’ясування  патогенетичних  механізмів  виникнення  пароксизму 
асистолії у хворого на  цукровий діабет  II типу.  Методи дослідження: клінічне 
обстеження, холтерівське моніторування ЕКГ, ехокардіографія, кардиоваскулярні 
тести  за  Ewing,  стимуляційна  електроміографія,  електроенцефалографія, 
реоенцефалографія,  лабораторні  методи.  Результати.  Під  нашим  наглядом 
знаходився хворий С. 44 років, який звернувся зі  скаргами на підвищення АТ, 
головний біль. Під час холтерівського моніторування ЕКГ на фоні рефлекторного 
впливу  (внутрішньовенного  забору  крові)  хворий  втратив  свідомість  та  був 
зафіксований  на  ЕКГ  тривалий  період  (44  сек)  асистолії.  Після  досконалого 
обстеження хворого - клінічного та параклінічного (за допомогою вищевказаних 
методів) виявлено підвищення рівня цукру (12,43 ммоль/л) та глікозильованого 
гемоглобіну  (9,1%),  наявність  клінічної  симптоматики  мотосенсорної 
полінейропатії та відповідних електроміографічних змін (уповільнення швидкості 
проведення збудження по моторним та сенсорним волокнам, а також зменшення 
амплітуди М-відповіді), відсутність безпосередньо кардіальних причин та причин, 
пов’язаних  з  ураженням  ЦНС,  втрати  свідомості.  При  дослідженні 
кардіоваскулярних  тестів  за  Ewing’ом,  які   є  чутливими  та  достовірними 
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методами верифікації наявності уражень периферичних вегетативних волокон та 
рекомендованими у якості стандарту діагностики цієї патології, виявлено ступінь 
виразності  відхилень  6  балів  (норма  до  1  балу),  що  свідчило  про  дифузне 
ураження  як  периферичних  відділів  парасимпатичної  так  і  симпатичної 
вегетативної  нервової  системи.  Виявлені  зміни,  а  також  наявність  інших 
клінічних проявів (порушення потовиділення, статевої функції, тощо) нами були 
розцінені як наявність у хворого поряд з діабетичною полінейропатією, також і 
вегетативної,  переважно  кардіоваскулярної,  форми  нейропатії.  Стосовно  до 
пароксизму  вищевказаного  порушення  ритму,  нами  воно  розцінено  як  прояв 
одного з варіантів синдрому слабкості синусового вузла – «відмови» СА-вузла, 
що може супроводжуватися навіть тривалими періодами асистолії, та обумовлено 
у нашого хворого екстракардіальними порушеннями (вегетативною нейропатією). 

Висновки. Своєчасне  встановлення  факту  ураження  периферичних 
вегетативних волокон при діабеті 2 типу має важливе значення для стратифікації 
ризиків  раптової  смерті,  а  також  розвитку  безбольової  ішемії  міокарду,  що  є 
однією з основних причин очікуваної смертності на протязі послідуючих 5 років 
після  виявлення  діабетичної  вегетативної  нейропатії,  та  складає  (за  даними 
літератури) 50%.

               
ОПЕРІЗУЮЧИЙ ЛИШАЙ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА

Ошивалова О.О., Шармазан С.І.
Державна наукова установа « Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини»  Державного управління справами (Київ)

          Оперізуючий лишай (ОЛ), оперізуючий герпес або Herpes zoster - це вірусне 
захворювання,  що  має  характерні  ураження  шкіри  та/або  слизових  оболонок, 
неврологічні  прояви  і  є  міждисциплінарною  нозологією.  Відомо,  що 
захворюваність на ОЛ зростає із збільшенням віку людини. Наприклад, в Європі 
захворюваність на ОЛ сягає 3 випадків на 1000 осіб населення, а після 80 років 
цей  показник  зростає  в  3  рази.  Більшість  із  прикріпленого  контингенту  ДНУ 
«НПЦ ПКМ» ДУС у віці після 50 років і захворюваність у них на ОЛ за останні 3 
роки  є  стабільно  високою.  Тому  залишається  актуальним  питання  про  роль 
дерматовенеролога в ранній діагностиці ОЛ.
         Причина  виникнення  захворювання  добре  відома  –  реактивація 
персистуючої  вірусної  інфекції,  обумовленої  Varicella Zoster Virus  (VZV)  – 
вірусом вітряної віспи (представник α-герпес-вірусів сімейства Herpesviridae, або 
його  ще  називають  вірусом  герпесу  людини  3-го  типу).  Після  перенесення  в 
дитячому або підлітковому віці  вітряної  віспи,  людина залишається пожиттєво 
інфікованою VZV, який з плином часу та під дією провокуючих чинників може 
реактивуватися, що клінічно проявляється ОЛ. До факторів ризику розвитку ОЛ 
відносять  похилий  вік,  наявність  злоякісних  новоутворень  (лейкемія,  лімфома 
Ходжкіна,  раки  різної  локалізації),  імунодефіцитні  стани  (в  тому  числі  і  ВІЛ-
інфекція), деякі лікувальні заходи (прийом цитостатиків, глюкокортикостероїдів, 
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імуносупресивна  терапія  при  трансплантології,  рентгенотерапія,  хіміотерапія), 
психоемоційне перенапруження або фізична травма.
          ОЛ серед  інших міждисциплінарних нозологій  виділяється  тим,  що 
ключовим синдромом при цьому захворюванні є біль (неврологічний показник), а 
типові  ураження  на  шкірі  і  пов`язаний  з  ними  характер  болі,  дозволяють 
правильно поставити  діагноз.  Тому  роль  дерматолога  у  правильній  постановці 
діагнозу  є  вагомою,  так  як  саме  до  дерматолога  звернеться  пацієнт  при  появі 
висипки  на  шкірі.  Своєчасна  діагностика,  направлення  на  консультацію  і 
лікування до лікаря невропатолога зменшують ризик розвитку постгерпетичної 
невралгії – основного ускладнення ОЛ.
          Больовий синдром частіше передує шкірним проявам хвороби, а інколи 
тільки поява типової висипки дозволяє фахівцю діагностувати причину болі. Так, 
для ОЛ ураження шкіри починається із формування запального інфільтрату, на 
поверхні якого через 1-2 дні з`являються везикули, що збільшуються у кількості 
протягом  3-4  днів  потому.  Елементи  висипки  схильні  до  згрупування  і 
розташування  за  лініями  -  дерматомами.  Згодом,  везикули  ерозуються  і 
вкриваються кірочками під якими проходить процес епітелізації, що закінчується 
опісля  3–4  тижня  хвороби.  Загальні  симптоми  (підвищення  температури  тіла, 
слабкість, головний біль та інші) спостерігаються у 20% хворих на ОЛ.
  Останнім часом спостерігається збільшення кількості випадків із атиповими 
клінічними  проявами  ОЛ:  поодинокі  типові  висипи,  що  нагадують  простий 
герпес,  прояви  у  вигляді  еритематозного  інфільтрату  без  везикул,  нечіткий 
взаємозв`язок із больовим синдромом та інші. Також діагностика захворювання 
ускладнюється з причини самолікування хворого.
   Висновок: своєчасна  діагностика,  визначення  неврологічного  статусу, 
призначення  етіотропного  лікування  є  складовими  успішної  терапії  ОЛ  і 
зменшують вірогідність розвитку постгерпетичної невралгії, а дерматовенерологу 
належить роль первинної діагностики у цьому ланцюгу.

ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ КАРДІАЛЬНОГО ҐЕНЕЗУ 
(КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЛІКУВАННЯ)

Паєнок А.В., Строкова К.Є.
Львівський Національний медичний університет імені Данила Галицького

Метою роботи  стало  дослідження  церебральної  гемодинаміки,  ліпідного 
обміну крові, процесів пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ) та функціонального 
стану  печінки  у  хворих  з  енцефалопатією,  розвиток  якої  зумовлений 
захворюванням  серця  та  артеріальною  гіпертензією  (АГ),  а  також  вивчення 
впливу  30-ти  денного  курсу  прийому  Вабадину  на  вищевказані  показники. 
Обстежено  20  хворих  з  енцефалопатією  кардіального  генезу  (середній  вік  – 
55,55±1,57  років).  Причиною  розвитку  енцефалопатії  стало  основне 
захворювання:  ішемічна  хвороба  серця,  стабільна  стенокардія  напруження,  ІІ 
функціональний клас, АГ ІІ стадії. Групу контролю склали 22 практично здорові 
особи  відповідного  віку.  Методом  транскраніальної  допплєрографії  (ТКД) 

119



вивчали  лінійну  швидкість  кровотоку  (ЛШК)  по  передній,  середній,  задній 
мозкових артеріях (П, С, ЗМА) та по хребтовій артерії (ХА) з двох сторін, а також 
по основній артерії (ОА). За чільний показник стану ліпідного обміну венозної 
крові  ми  використали  коефіцієнт  атерогеності  (КА),  що  вираховували  згідно 
інструкції набору виробництва HUMAN. ПОЛ в сироватці венозної крові вивчали 
спектрофотометричним  методом  Р.А.  Тімірбулатова  і  Є.І.  Сєлєзньова. 
Функціональний  стан  гепатоцитів  оцінювали  шляхом  визначення  в  сироватці 
венозної  крові  активності аспартатамінотрансферази (АСТ)  та 
аланінамінотрансферази  (АЛТ)  за  загальноприйнятою  методикою.  Перше 
обстеження  хворих   проводили  на  фоні  лікування  антигіпертензивними 
середниками,  ацетилсаліциловою  кислотою  та  нітросорбітом  в  стандартних 
дозуваннях. Друге дослідження – після 30-ти денного прийому Вабадину (20 мг 
на добу після вечері) додатково до вищезгаданого лікування.

Початкове обстеження хворих виявило вірогідне (р<0,05) зниження ЛШК 
по двох ЗМА, ХА та по ОА по відношенню до групи контролю. КА (4,33±0,32) у 
хворих з енцефалопатією був вірогідно вищим (р<0,05) за контроль (2,46±0,13). 
Також вірогідно вищими у обстежених хворих (р<0,05) по відношенню до групи 
контролю (0,065±0,006 ум. од.)  були і показники ПОЛ (0,155±0,016 ум. од). Ми 
не  виявили  порушення  функції  гепатоцитів  у  обстежених  хворих  з 
енцефалопатією до початку лікування: показники АСТ (0,337±0,057 мМоль/л/год) 
та  АЛТ  (0,549±0,131  мМоль/л/год)  вірогідно  не  відрізнялися  (р>0,05)  від 
контрольних одиниць (0,377±0,017 та 0,396±0,549 мМоль/л/год відповідно).

На  фоні  проведеного  лікування  відбулося  відновлення  току  крові  по 
магістральних артеріях головного мозку за даними ТКД, причому ЛШК по двох 
ХА та ОА зросла до показників групи контролю (р>0,05). Тоді як покращення 
току крові по двох ЗМА по відношенню до початку лікування було вірогідним 
(р<0,05),  проте  не  сягало  показників  контрольної  групи  (р>0,05). Після 
поведеного лікування відбувалося і  зниження до показників контрольної групи 
(р>0,05) показника ПОЛ. Негативного впливу Вабадину на функцію гепатоцитів 
ми не спостерігали, оскільки рівень АСТ і  АЛТ в сироватці венозної крові після 
проведеного  курсу  лікування  в  групі  хворих  з  енцефалопатією  вірогідно  не 
змінювався (р>0,05), по відношенню до групи контролю та до показників хворих з 
енцефалопатією до початку лікування.

Таким  чином,  проведені  дослідження  показали  позитивний  ефект 
запропонованої  схеми  лікування  з  Вабадином  на  церебральну  гемодинаміку, 
ліпідний обмін та процеси пероксидного окислення ліпідів. Разом з тим ми не 
виявили негативного впливу даного препарату на функціональний стан печінки у 
обстежених  хворих.  Отже,  Вабадин  можна  рекомендувати  для  широкого 
застосування у лікуванні хворих з енцефалопатією кардіального походження.

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ 
ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Половка Л.І., Коваленко О.Є.
Національна медична академія  післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
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Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

Центральна районна лікарня (м. Іршава Закарпатської обл.)

Метою нашого дослідження було визначення динаміки рухового дефіциту 
та зміну церебральної гемодинаміки у хворих, що перенесли ішемічний інсульт, 
під впливом комплексного лікування з застосуванням голкорефлексотерапії.

Матеріали і методи. Проведено обстеження 40 хворих  віком від 45 до 60 
років  через  1  місяць  після  перенесеного  ішемічного  інсульту. Діагноз 
верифікований  шляхом  стандартних  клініко-параклінічних  досліджень  згідно 
протоколу. Оцінка рухової активності  визначалась за допомогою шкали оцінки 
Клуба  моторики,  шкали  визначення  м‘язової   сили  НІІ  неврології  РАМН  та 
індексу  Бартела.  Оцінка  стану  церебральної  гемодинаміки  проводилась  за 
результатами ультразвукової транскраніальної доплерографії судин шиї та голови 
на   апараті  Multigon 500-М  (США);  оцінювались  показники  максимальної  та 
середньої швидкостей кровотоку у судинах голови, індекс пульсації.  Обстежені 
пацієнти були поділені на дві групи. Перша група представлена 20 пацієнтами, що 
перенесли  ішемічний  інсульт,  і  отримували  стандартне  лікування  згідно 
протоколу  ведення  хворих  з  ішемічним інсультом.  Друга  група  з  20  пацієнтів 
отримувала комплексну  терапію,  що включала  стандартне  лікування та  сеанси 
голкорефлексотерапії (з дотриманням  принципів рефлексотерапії та переважним 
використанням у рецептах точок 20XIII,  14XIII,  4XIII,  20XI,  6IX,  7IX, 7V, 9V, 
36III, 11VII, 14VII, 15VII та ін.).  Курс рефлексотерапії включав 10 сеансів, що 
проводились щоденно в першій половині дня.  Сеанс рефлексотерапії складався з 
проведення  акупунктури  класичним  способом   у  відповідні  точки  згідно 
складеного рецепту тривалістю 20-25 хвилин.  Результати досліджень Середній 
вік хворих склав 53,4±1,3. При аналізі рухового дефіциту до початку лікування по 
шкалі оцінки Клуба моторики середній бал  в першій групі складав 13.7±1.3 бали, 
в другій – 12,4±1,2; за шкалою визначення м‘язової сили НІІ неврології РАМН 
середній бал  в першій групі складав 3,1±0,3 бали, в другій – 2,7±0,3; за індексом 
Бартела  середній бал в першій групі складав 56,2±1,6 бали, у другій – 56,1±1,5 
бали.  Стан  церебральної  гемодинаміки  в  басейні  середньо-мозкової  артерії  до 
початку  лікуванні  в  першій  групі  складав:  максимальна  швидкість  кровоточу 
125,0±7,5  см/с,  середня  швидкість  кровотоку  -  80±7,2  см/с,  індекс  пульсації  – 
1,5±0,03;  в  другій  групі:  максимальна  швидкість  кровоточу  123,0±7,4  см/с, 
середня  швидкість  кровотоку  –  78±7,1  см/с,  індекс  пульсації  –  1,4±0,03.  Стан 
церебральної гемодинаміки в басейні хребтових артерій до початку лікуванні в 
першій групі складав: максимальна швидкість кровоточу 101,9±6,9 см/с, середня 
швидкість кровотоку – 82,5±5,3 см/с, індекс пульсації – 0,99±0,03; в другій групі: 
максимальна швидкість кровоточу 99,2±6,8 см/с, середня швидкість кровотоку – 
74,2±5,4 см/с, індекс пульсації – 0,97±0,03 (р<0.05). 

В результаті проведеного лікування: за шкалою оцінки Клуба моторики в 
першій групі середній бал складав 16,2±1,1 бали, в другій групі  - 18,7±1,2 бали, за 
шкалою визначення м‘язової сили НІІ неврології РАМН в першій групі середній 
бал  складав   3,9±0,4  бали,  в  другій  групі  –  4,8±0,4  бали,  за  індексом Бартела 
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середній бал в першій групі складав 59,4±1,5 бали, в другій групі – 63,2±1,7 бали. 
Стан  церебральної  гемодинаміки  в  басейні  середньо-мозкової  артерії  після 
лікуванні  в  першій  групі  складав:  максимальна  швидкість  кровотоку  90,2±7,5 
см/с, середня швидкість кровотоку - 76±6,8 см/с, індекс пульсації – 1,2±0,03; в 
другій групі: максимальна швидкість кровотоку 74,0±7,4 см/с, середня швидкість 
кровотоку  –  62,0±6,9  см/с,  індекс  пульсації  –  1,1±0,04.  Стан  церебральної 
гемодинаміки в басейні хребтових артерій після лікуванні в першій групі складав: 
максимальна швидкість кровотоку 87,8±7,1 см/с, середня швидкість кровотоку – 
71,9±4,9 см/с, індекс пульсації – 0,95±0,01; в другій групі: максимальна швидкість 
кровотоку  72,2±7,3  см/с,  середня  швидкість  кровотоку  –  56,9±5,0  см/с,  індекс 
пульсації – 0,91±0,02 (р<0.05). 

Висновки.  Застосування класичної  голкорефлексотерапії у комплексному 
лікуванні  хворих,  що перенесли  ішемічний інсульт,  є  ефективним  і  дає  змогу 
збільшити  об’єм  рухової  активності,  зменшити  судинний  опір,  покращити 
мозкове  кровопостачання.  Зокрема,  наше  дослідження  показало  істотне 
збільшення  адаптаційних  можливостей  та  резервів  системи  кровообігу  мозку 
завдяки  потужному  потенціалу  модуляції  нейропластичності,  що  обумовлює 
високу  лікувально-реабілітаційну  ефективність  рефлексотерапії,  в  основі  якої 
лежить  керування  сомато-сенсорними  системами  організму  шляхом  створення 
різномодальної аферентації в різні відділи нервової системи.
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Стаття  присвячена  оцінці  й  аналізу  імовірності  смерті  внаслідок 
цереброваскулярних хвороб в Україні, змін середнього табличного віку смерті та 
окресленню напрямів для потенційного зростання тривалості життя. 

Ключові слова: цереброваскулярні хвороби,  подовження тривалості життя, 
ймовірність смерті, середній вік смерті.

З другої половини ХХ сторіччя в Україні спостерігається загальна тенденція 
зниження тривалості життя. Епізодичні підвищення, що спостерігались у окремі 
роки,  виявлялися  нетривкими,  динаміка  змін  мала ознаки  поступового  спаду  і 
втрачання тих позицій, які були досягнуті у 60-х роках. Така динаміка характерна 
лише для пострадянських країн, оскільки в економічно розвинених країнах світу 
спостерігається зниження смертності  та  поступове зростання тривалості  життя. 
Як  підкреслено  Доповіддю  Програми  розвитку  Організації  Об`єднаних  Націй 
2010  року,  лише  у  дев`яти  країнах  світу  в  останні  два  десятиріччя  показник 
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очікуваної тривалості життя впав нижче рівня 70-х років. Це Білорусь, Україна та 
Росія та шість африканських країн, де вирує епідемія ВІЛ [1] .

Сучасними  дослідженнями  вітчизняних  вчених  та  стратегічними 
програмними  документами  акцентовано  увагу  на  значущості  високого  рівня 
передчасної смертності як основного чинника відмінностей у тривалості життя в 
Україні порівняно з розвиненими країнами  [2-4]. Недарма одним із індикаторів 
успіху, визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне 
суспільство,  конкурентоспроможна  економіка,  ефективна  держава",  виступає 
зниження  передчасної  смертності  в  Україні  до  2015  року  на  чверть  [5]. Як 
вважають  фахівці,  показник  передчасної  смертності  внаслідок 
цереброваскулярних  хвороб  (ЦВХ)  може  служити  критерієм  ефективності  як 
національної політики у сфері охорони, так і роботи відповідних ланок медичної 
служби, результативності первинної і вторинної профілактики серцево-судинних 
захворювань. У  2010  р.,  за  даними  Держкомстату  України,  через 
цереброваскулярні  хвороби пішло з  життя  101,35 тис.  осіб,  з  яких  16,4  тис.  у 
інтервалі  35-64  роки.  Якщо  у  країнах  Європи  внаслідок  цілеспрямованих 
програмних заходів спостерігається поступове зниження передчасної смертності 
від ЦВХ, то в Україні  її  рівень,  попри незначне зменшення останніми роками, 
залишається майже у п’ять разів вищим (рис. 1). 

Джерело: European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe

Рис.  1.  Смертність  у  віці  0-64  роки  від  ЦВХ  в  Україні  та  ЄС, 
стандартизований показник на 100 тис. нас., 1991, 2002, 2009 рр.

Результати  вивчення  особливостей  змін  в  інтенсивності  та  структурі 
смертності населення можуть використовуватися як основа для прийняття рішень 
у  державному  управління,  а  також  застосовуватися  в  управлінні  охороною 
громадського  здоров’я,  визначаючи  пріоритетні  напрями  втручання,  за  якими 
вкладені зусилля матимуть найліпший результат з огляду збереження людського 
життя.  Розуміння  основних  факторів,  які  визначають  формування  рівня 
смертності,  підвищує  ефективність  програм,  спрямованих  на  зниження 
смертності.  Останніми роками  вітчизняними  фахівцями  значну  вагу  приділено 
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вивченню  особливостей  смертності  від  окремих  причин  у  різних  вікових 
інтервалах.

Так, аналіз внеску окремих вікових груп у зміну тривалості життя в Україні 
представлений  у  монографії,  присвяченій  смертності  населення  України  у 
трудоактивному  віці  [6,  с. 58-65],  в  якій  кількісно  визначено  інтенсивність  і 
вектор впливу змін смертності в певних вікових групах на величину тривалості 
життя. Підкреслено, що вплив динаміки смертності у різному віці на тривалість 
життя в Україні був неоднозначним і здійснювався не лише з різною силою, а за 
протилежними  напрямами.  Тому  приріст  тривалості  життя  у  допрацездатних 
вікових  групах  в  останні  десятиліття  мав  переважно  додатні  значення,  а  у 
працездатних  –  від’ємні.  Таким  чином,  найбільш  значущим  щодо  внеску  у 
скорочення  тривалості  життя  за  рахунок  передчасної  смерті  був  саме 
працездатний вік. Невирішена раніше частина загальної проблеми. При досить 
великій  кількості  робіт,  присвячених  аналізу  смертності  населення  в  Україні, 
можна зауважити, що жодна з них не торкається динаміки середнього табличного 
віку смерті та ймовірностей дожиття з врахуванням найбільш соціально значущих 
причин смерті, якими, зокрема, є цереброваскулярні захворювання. 

Метою  дослідження  є  обґрунтування  визначення  найбільш  важливих 
напрямів, за якими втручання за допомогою програмних заходів та адекватного 
інвестування може подовжити тривалість життя в Україні та запобігти людським 
втратам,  в  тому  числі  внаслідок  смертності  від  цереброваскулярних  хвороб. 
Реалізації  цієї  мети сприятимуть оцінка  імовірності  смерті  внаслідок основних 
причин смерті у 2002 р. та 2009 р., зміни середнього табличного віку смерті за 
допомогою обчислення коротких таблиць смертності за причинами; розрахунок 
вірогідної величини зростання тривалості життя у разі усунення певних причин 
смерті  на  основі  умовних  таблиць  смертності;  виявлення  особливостей  змін  у 
структурі смертності населення України.

Для побудови таблиць смертності за причинами смерті було використано 
готові  скорочені  таблиці  смертності,  розраховані  звичайним  демографічним 
методом.  Для  розрахунку  таблиць  смертності  за  причинами в  якості  вихідних 
показників  використано  офіційні  дані  стосовно  кількості  померлих 
(Держкомстат). 

Для нашого дослідження найбільший інтерес становлять похідні показники, 
які  можна  отримати з  таблиці  смертності.  Зокрема,  до  них належить  середній 
табличний вік  смерті  від  окремої  причини,  що дорівнює очікуваній тривалості 
майбутнього життя для тих, хто помре від певної причини. Важливим показником 
для демополітичних висновків є також імовірність померти в певному віковому 
інтервалі.  Для  коректного  визначення  можливого  вилучення  впливу  однієї  чи 
кількох  причин  смерті  обчислюються  умовні  таблиці  смертності.  Найбільш 
інформативним є показник середньої очікуваної тривалості життя при народженні 
за умови вилучення дії однієї чи кількох причин смерті. 

Вибір для дослідження другої за значущістю причини смерті серед хвороб 
системи  кровообігу  –  цереброваскулярних  хвороб  (ЦВХ)  зумовлений  як 
вагомістю  втрат  трудового  потенціалу  (і  через  смерть,  і  внаслідок  втрати 
працездатності), так і можливістю їх запобігання. 
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Мінімізація  чинників  ризику  (раціональне  харчування  та  помірні  фізичні 
навантаження,  відмова  від  шкідливих  звичок  тощо),  рання  діагностика 
артеріальної гіпертензії, адекватне її лікування можуть значно зменшити втрати 
людського  життя  внаслідок  передчасної  смертності  від  ЦВХ.  Найбільш 
економічним  і  ефективним  з  огляду  на  прогноз  є  втручання  саме  на 
амбулаторному етапі  [7,8].  Має значення також якість невідкладної допомоги, 
ефективне  лікування  порушень  мозкового  кровообігу.  Не  менш  важливим  є 
свідоме ставлення людини до свого здоров’я, що певною мірою також залежить 
від  освітньо-профілактичної  роботи  з  населенням,  причому  не  тільки  з 
пацієнтами, але їх родичами та оточенням. Переконливим чинником є відносно 
недорога вартість заходів із  попередження ЦВХ порівняно з високою вартістю 
лікування  інсультів  та  низької  ефективності  щодо  відновлення  працездатності. 
Так, одним з цільових критеріїв Національної програми профілактики і лікування 
артеріальної  гіпертензії  в  Україні  було  визначено  зниження  смертності  від 
мозкових  інсультів  на  20–30%.  В  Україні  впродовж  2002-2009 рр.  смертність 
унаслідок  окремих  причин  "помолодшала",  від  інших  –  навпаки.  Тенденція 
зниження  середнього  табличного  та  модального  віку  є  надзвичайно 
несприятливою, оскільки збільшує втрати демографічного потенціалу (життєвого, 
трудового,  репродуктивного  тощо),  відповідно  підвищення  його  (тобто  "зсув" 
смертності у більш старші вікові групи) має розглядатися як зміни на краще. 

З табл. 1 видно, що середній табличний вік смерті від ЦВХ виключно і у 
2002 р., і у 2009 р. виявився вищим, ніж від хвороб системи кровообігу в цілому 
для чоловіків, та дещо нижчим – для жінок. 

Статева відмінність показника середнього табличного віку смерті від ЦВХ 
становила  6,5  років.  Середній  табличний  вік  смерті  від  цереброваскулярних 
хвороб зріс для чоловіків і жінок на 1,5 та 1,3 року відповідно, тоді як від всіх 
хвороб системи кровообігу збільшився на 1,3 року для чоловіків та на 1,2 року для 
жінок. 

Чоловіки мають майже втричі  більшу (у  2,8  раза)  імовірність  померти у 
молодшому  за  60 років  віці  внаслідок  серцево-судинної  патології,  ніж  жінки. 
Якщо ж розглядати таку причину, як цереброваскулярні захворювання, то різниця 
дещо менш виразна – у 1,9 рази. 

Таблиця 1 
Окремі показники смертності за причинами смерті в 2002 та 2009 рр.
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Хвороби системи 
кровообігу:

69,8 71,4 110,3 101,5 112,1 119,4
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у т.ч. цереброваскулярні 70,4 72,0 21,4 18,7 21,8 19,0

жінки

Хвороби системи 
кровообігу:

77,8 79,0 44,3 36,4 44,5 36,6

у т.ч. цереброваскулярні 77,1 78,5 13,1 10,0 13,3 10,0

Джерело: авторські розрахунки за даними Держкомстату України.

Звичайно,  обчислення  таблиць  смертності  за  умови  вилучення  однієї  чи 
кількох причин смерті не означає можливості 
остаточного  усунення  якоїсь  з  них.  Проте  результати розрахунків  окреслюють 
напрями, за якими можна досягти найбільших успіхів у поліпшенні ситуації  зі 
смертністю.  Так,  фахівцями  І-ту  демографії  і  соціальних  досліджень  було 
обраховано, що якби в Україні в 2007 р. вдалося б повністю усунути смертність 
від хвороб системи кровообігу, очікувана тривалість життя при народженні зросла 
б на 11,3 та 12,7 років для чоловіків і жінок відповідно. Якщо ж було б можливим 
усунути смертність від цереброваскулярних хвороб, то виграш тривалості життя 
становив би 1,2 року для чоловіків та 1,7 року для жінок.

В  масштабах  країни  це  дало  б  з  значний  соціально-економічний  ефект. 
Гіпотетичне усунення смертності від двох великих класів неінфекційних хвороб 
одночасно  (новоутворень  і  хвороб  системи  кровообігу)  також  дає  цікаві 
результати.  Виграш  у  тривалості  життя  за  такої  умови  становив  би  у  2007 р. 
16,3 року для чоловіків і 16,5 року – для жінок. Такий приріст тривалості життя 
від  кількох  причин  одночасно  завжди  виявляється  більшим  від  простої  суми 
приростів  цих  окремо  взятих  класів.  Логічно  це  пояснюється  уникненням 
подвійного  рахунку,  оскільки  померлий,  у  разі  усунення  однієї  причини,  має 
ризик померти від іншої [9].

Абсолютне гіпотетичне усунення смертності від цих двох основних класів 
хвороб  (нереальне  в  принципі)  для  чоловіків  давало  хоча  і  суттєвий,  але  не 
фантастичний результат можливої тривалості життя при народженні – 78,1 року. 
Однак  вже  сьогодні  у  багатьох  країнах  такого  показника  вже  досягнуто  (або 
майже  досягнуто)  без  повного  подолання  цих  хвороб.  Основна  причина  –  в 
розвинених  країнах  смерть  від  зазначених  хвороб  вражає  людей  у  значно 
старшому віці порівняно з Україною. 

Значної  частини  смертей  можна  було  б  уникнути  за  умови  реалізації 
адекватної національної політики в сфері охорони здоров’я, оптимальної роботи 
медичних служб та відповідної налаштованості до самозберігаючої поведінки на 
рівні суспільства, громади, особистості. Зрозуміло, що на даному етапі розвитку 
медичних  технологій  неможливо  повністю  подолати  смертельні  на  сьогодні 
хвороби, проте зміщення часу настання смерті у якомога старший вік може дати 
відчутні результати. 

Основні втрати демографічного потенціалу припадають на вікові  групи в 
інтервалі  працездатного  віку.  Тому  для  досягнення  активного  довголіття 
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необхідним є посилення заходів політики, спрямованих на зниження смертності 
населення у працездатному віці, за такими основними напрямами: впровадження 
здорового  способу  життя,  формування  позиції  громадян  щодо  відповідального 
ставлення  до  власного  здоров’я  та  особистої  безпеки;  дотримання  державою 
конституційних  зобов’язань  стосовно  безпечних  умов  життєдіяльності,  захисту 
довкілля та створення належних соціально-економічних умов для збереження і 
зміцнення здоров’я нації; реформування системи охорони громадського здоров’я 
з пріоритетом профілактичної спрямованості. 

Висновки. Розрахунки  потенційного  підвищення  очікуваної  тривалості 
життя при народженні за гіпотетичного усунення смертності від хвороб системи 
кровообігу  в  цілому  та  від  цереброваскулярних  захворювань  зокрема 
підтверджують,  що  існують  значні  резерви  для  зростання  тривалості  життя  в 
Україні,  адже  навіть  часткове  усунення  передчасної  смертності  від  зазначених 
причин  та  зсув  часу  настання  смерті  у  старші  вікові  групи  може  істотно 
подовжити життя, особливо чоловіків. 

Кількісна  оцінка  внеску  найважливіших  причин  у  формування  загальної 
смертності  може стати обґрунтуванням заходів  щодо зменшення смертності  та 
подовження тривалості життя як компоненту політики у сфері охорони здоров’я і 
напряму удосконалення роботи медичної галузі тощо.

Реалізація  політики  на  національному  і  місцевому  рівні,  спрямованої  на 
зниження  смертності  населення  від  хвороб  системи  кровообігу,  в  тому  числі 
цереброваскулярних  захворювань,  збереже  трудовий  потенціал,  підвищить 
добробут,  знизить  видатки  на  медичну  та  соціальну  допомогу  та  подовжить 
тривалість життя в Україні. Перспективи подальших розвідок у даному напрямі 
полягають у здійсненні аналогічних розрахунків у 2012 році та аналізі динаміки 
показників за п’ятнадцятирічний проміжок часу.
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ТРАНЗИТОРНА ІШЕМІЧНА АТАКА – ВАЖЛИВИЙ ПРЕДИКТОР 
ІНСУЛЬТУ

Романенко Н.І.
Клінічна лікарня  «Феофанія» Державного управління справами (Київ)

 Мета: на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду узагальнити 
сучасні проблемні питання по профілактиці інсульту у пацієнтів з транзиторною 
ішемічною  атакою  (ТІА).  Результати.  Пацієнти,  які  перенеслиТІА,  мають 
високий ризик розвитку інсульту, який є головною причиною високої смертності 
та ускладненого перебігу захворювання.  В перші 3 міс. після ТІА від  10 до 17 % 
осіб   переносять   інсульт,  при  цьому  від  четверті  до  половини  цієї  кількості 
пацієнтів  – в перші  48 годин після  ТІА.  Слід зазначити,  що після інсульту 
ризик повторного інсульту нижчий,  ніж  ризик інсульту  після  ТІА,  оскільки 
складає  4-8%. Крім того, після ТІА зростає ризик  інших  серцево-судинних подій 
(інфаркту  міокарда,  нестабільної  стенокардії,  шлуночкової  аритмії),  що  були 
приводом  для госпіталізації 2,6% пацієнтів,  які перенесли ТІА, в наступні 90 діб. 
Стратифікація ризику розвитку інсульту та інших серцево – судинних подій  може 
бути здійснена  за  допомогою клінічних даних та результатів візуалізації стану 
судин  та  тканини  головного  мозку.  Для  оцінки  ризику  у  пацієнтів   з  ТІА 
використовують  три  шкали:  каліфорнійську  (S.C.  Johnston et al.,  2000),  ABCD 
(P.M.  Rothwell et al.,  2005)   та   нову  шкалу  –  ABCD (2)  (S.C.  Johnston,  P.M. 
Rothwell et al., 2007). Найбільш оптимальною для оцінки та стратифікації ризику у 
пацієнтів  з  ТІА   вважається  шкала  ABCD (2),  оскільки  при   її  застосуванні 
враховується вік пацієнта, рівень артеріального тиску,  клінічні особливості ТІА, 
наявність  супутнього  цукрового  діабету.   Удосконалення  методів 
нейровізуалізації внесло корективи  в розуміння поняття «транзиторна ішемічна 
атака». Сьогодні запропоновано нове визначення: ТІА – це транзиторний епізод 
неврологічної дисфункції, обумовлений фокальною ішемією головного, спинного 
мозку  та  сітківки  без  ознак  інфаркту.  Своєчасна  діагностика  ТІА  –  одна  із 
важливих  умов  для  подальшої   профілактики інсультів. Враховуючи, що ТІА - 
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важлива детермінанта інсульту, відношення до хворого з клінікою ТІА повинно 
бути  таким,  як  до  хворого  з  ішемічним  інсультом.  Відповідно  до   оновлених 
рекомендацій  ESO по веденню пацієнтів  з ішемічними інсультами та ТІА,   всіх 
пацієнтів  з клінікою ТІА необхідно  госпіталізувати   в  спеціальні клініки для 
лікування  ТІА або стаціонари з інсультним блоком  для проведення в ургентному 
порядку   нейровізуалізаційних  обстежень  та  специфічного  лікування.  Пацієнт 
після  ТІА  обов’язково  потребує  аналізу  факторів  ризику  цереброваскулярної 
катастрофи,  корекції  антигіпертензивної,  антитромбоцитарної  чи 
антикоагулянтної терапії, контролю  та корекції глікемії, гіперліпідемії. 

 Висновок. ТІА слід розцінювати як серйозний фактор ризику інсульту  та 
серцево  –  судинної  смерті.  Проблему  ТІА  необхідно  вивчати  ціленаправлено, 
акцентувати увагу  на питаннях  профілактики  інсультів у пацієнтів після ТІА.

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПОПЕРЕКОВОГО 
БОЛЮ

Саник О.В., Литвиненко Н.В., Дельва М.Ю.
 Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)

Мета  роботи –  оцінити  результати  патогенетичного  лікування  із 
застосуванням  методів  психотерапії  та  медикаментозних  антидепресантів  при 
хронічному поперековому болі (ХПБ).

Методи дослідження – клінічне неврологічне обстеження і оцінка больових 
проявів у поперековій ділянці за допомогою «Візуальної аналогової шкали болю» 
(ВАШБ)  та  «Освестрівського  опитувальника  порушення  життєдіяльності  при 
болю в попереці» (ООПЖБП), «шкали депресії Бека» (ШДБ) в процесі лікування 
пацієнтів із ХПБ, рентгенографія та МРТ поперекового відділу хребта, загально-
клінічні аналізи крові та сечі, консультації гінеколога та уролога.

Було обстежено 28 пацієнтів віком від 42 до 63 років із болем у поперековій 
ділянці  тривалістю  більше  6  місяців.  Серед  обстежених  пацієнтів  переважали 
особи жіночої статі (19 осіб), чоловіків було 9. До направлення у нашу клініку усі 
пацієнти проходили повторні курси амбулаторного медикаментозного лікування в 
умовах  сімейних  амбулаторій  та  поліклінік  міста  без  суттєвого  позитивного 
ефекту.

При  клінічному  обстеженні  у  більшості  пацієнтів  виявлялись  ознаки 
легкого або помірного м’язово-тонічного синдрому у поперековій ділянці а також 
незначні симптоми натягнення сідничного нерва, у третини пацієнтів відмічались 
помірні  порушення  чутливості  за  корінцевим  типом,  або  зниження  ахіллового 
рефлексу.  Інтенсивність  больового синдрому за  шкалою ВАШБ була 4,3  ± 0,2 
бала; середнє значення за ООПЖБП було 24,1 ± 6,7 %; середнє значення за ШДБ 
16,4 ± 5,2 бала (що свідчило про наявність легкого або помірного депресивного 
стану). За даними рентгенографії та МРТ хребта у пацієнтів були виявлені ознаки 
остеохондрозу  поперекового  відділу  хребта  (переважно  1  –  2  ст.),  протрузії 
міжхребцевих  дисків.  Невертеброгенні  соматичні  причини  поперекового  болю 
були виключені.
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Як  свідчать  наведені  данні,  поперековий  біль  мав  вертеброгенне 
походження,  але  при  хронічному  його  перебігу  підключались  також  інші 
патогенетичні  компоненти,  пов’язані  з  емоційною  сферою,  розвитком 
депресивного стану. Тому хронічний біль вважається самостійним захворюванням 
з первинним патологічним процесом у хребті  і  вторинною дисфункцією різних 
відділів  нервової  системи.  Головними  його  характеристиками  є  тривалість, 
підвищена стійкість пацієнта до терапії та відсутність прямої залежності болю від 
усунення його причини. З урахуванням цих патогенетичних особливостей нами 
було  призначене  лікування  із  застосуванням  раціональної  психотерапії, 
фізіотерапії  та  медикаментозних  антидепресантів  (амітриптилін,  міансерин). 
Достовірне  зменшення  поперекового  болю  спостерігалось  на  протязі  тижня 
такого  лікування,  симптоми  депресивного  стану  достовірно  регресували  на 
протязі місяця постійного прийому антидепресантів.

Висновок. ХПБ має багатокомпонентне походження, в основі якого лежать 
не лише патофізіологічні, але і тісно взаємодіючі психологічні а іноді і соціальні 
чинники.  Тому  основою  патогенетичного  лікування  даних  пацієнтів  в 
амбулаторних  умовах  повинно  бути  поєднання  психотерапевтичних, 
фізіотерапевтичних методів та призначення антидепресантів.

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ  В УМОВАХ САНАТОРІЮ

                                                    Сахно В.С., Кравченко А.М.
Державне підприємство санаторій «Конча-Заспа», 

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

     Проблема прихильності пацієнтів до лікування займає  провідне значення  в 
раціональній  фармакотерапії.  За  висновками   Всесвітньої  організації  охорони 
здоров'я, низька прихильність до лікування - це "всесвітня проблема величезного 
значення",  а  тривале  дотримання  призначень  лікаря  при  хронічних 
захворюваннях спостерігається лише у 50% хворих.  Виконання рекомендацій по 
зміні способу життя, зменшення факторів ризику та прихильність до лікування  є 
ключовою  ланкою  в   процесі  лікування  і  досягненні   цільових  значень  АТ. 
Своєчасна  і  повна  інформованість пацієнта націлена на краще розуміння ним 
необхідності   свого  лікування,  а  рекомендації   лікаря  сприяють   зростанню 
прихильності.  Слід зазначити, що мотивації по збереженню свого здоров`я  при 
перебуванні  пацієнта в санаторії є найбільшими і  сприятливими для проведення 
такої  роботи.   Основними   чинниками,  які   поліпшують   прихильність   до 
лікування  і його результати вважають  - ретельний  інструктаж,  консультування 
пацієнта, нагадування про прийом препаратів, прихований контроль і нагляд за 
самомоніторінгом  пацієнта,  нагороду  за  успішне  лікування,  родинну  терапію, 
психотерапію, тощо. Одним з найбільш ефективних методів є участь пацієнта у 
освітніх програмах,  які   формують  правильне уявлення про хворобу, фактори 
ризику її  виникнення і  причини  несприятливого перебігу,  що змушує чіткіше 
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виконувати  комплекс  рекомендацій,   протягом  довгого  часу,  формує  активну 
життєву позицію пацієнтів і їх близьких в  подальшому процесі оздоровлення та 
лікування.   Забезпечити реалізацію цих теоретичних основ на практиці повною 
мірою дозволяє така форма навчання пацієнтів, як школи здоров`я.  Школи для 
пацієнтів  -  це  нові  інформаційно-мотиваційні  технології,  які  повинні  сприяти 
підвищенню прихильності пацієнтів до лікування, формувати у них мотивацію до 
збереження свого здоров'я і підвищити відповідальність пацієнта за здоров'я,  як 
своєї особистої власності. Враховуючи, що в структурі захворюваності  пацієнтів 
які  знаходяться  в  санаторіях  кардіологічного  профілю,  понад  80%  становлять 
хворі на АГ, санаторний етап лікування може  використовуватися, не тільки для 
проведення оздоровчих і лікувальних заходів, а також  бути ефективно  задіяний в 
організації  пропаганди  здорового  способу  життя  і  підвищення  інформованості 
пацієнта  про  хворобу  та  підвищення  прихильності   до  лікування.  Розробка 
відповідних   навчальних  програм  та  створення   шкіл  здоров`я,   які  будуть 
працювати  в  санаторіях,  може бути  логічним і ефективним кроком у системі 
заходів по профілактиці серцево-судинних захворювань  і  сприяти підвищенню 
прихильності та  ефективності лікування АГ.

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА АТОПІЧНИЙ
ДЕРМАТИТ ЯК ОЦІНКА СТАНУ 

ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Сигаєва І.А., Дріянська В.В., Лукіянчук А.В., Паппа І.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини»  Державного управління справами (Київ)

За останні десятиріччя відмічається постійне зростання захворюваності на 
атопічний дерматит (АД). У дорослих пацієнтів питома вага АД складає біля 12% 
[3]. Серед дітей ураження шкіри АД складає 60-80%. АД відноситься до хвороб з 
мультифакторною моделлю спадкування і  являється предметом дискусій, проте 
його прийнято відносити до хвороб, в ґенезі яких велику роль відіграють зміни 
функціональних відношень основних регуляторних систем організму. Однією із 
важливих ланок патогенезу захворювання  є  порушення стану нервової системи 
[1].

З  чисельних  засобів  сучасної  оцінки  вегетативного  статусу  пацієнтів,  в 
останній час найбільш інформативним вважається аналіз варіабельності серцевого 
ритму  (ВСР).  Особливий  інтерес  у  зв’язку  з  неінвазивністю,  доступністю, 
відтворенням  представляє  спектральний  метод  оцінки  ВСР.  Статистичні  та 
хвильові  характеристики  ритму  серця  у  стані  покою  дозволяють  визначати 
активність  симпатичного  та  парасимпатичного  каналів  регуляції,  а  проведення 
функціональних  проб  дає  можливість  отримати  важливу  інформацію  про 
вегетативне забезпечення та вегетативну реактивність (2,7).

Це  могло б  допомогти  в  уточненні  особливостей  патогенезу  АД.  Метою 
даної роботи була оцінка стану вегетативної нервової системи у хворих на АД. У 
контрольній  групі  були  хворі  з  атопічною  бронхіальною  астмою,  середньої 
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ступеню  важкості  у  фазі  затухаючого  загострення.  Оцінка  проводилась  за 
допомогою визначення кількості серцевих скорочень та вибором дихальних проб 
з  заданими  ритмом  дихання.  Вибір  дихальних  проб  був  обумовлений  їхньою 
чутливістю до змін симпато-вагусного балансу:  у  сторону симпатикотонії  (при 
диханні 6 раз у хвилину) або парасимпатикотонії (при диханні 12 раз у хвилину).

Проведення  функціональних  проб  з  заданим  режимом  дихання  дозволяє 
виявити  адаптаційні  та  резервні  можливості  вегетативної  нервової  системи  у 
регуляції  серцевого  ритму.  Вибір  дихальних  тестів  був  обумовлений  їхньою 
здатністю  до  змін  симпато-вагусного  балансу:  у  сторону  симпатикотонії  (при 
диханні 6 разів на хвилину), а при парасимпатикотонії (при диханні 12 разів на 
хвилину). Проведення функціональних проб з заданим режимом дихання дозволяє 
виявити  адаптаційні  та  резервні  можливості  вегетативної  нервової  системи  в 
регуляції серцевого ритму.

Серед  хворих  АД  виявлено  більш  частина  нормотоників  в  порівнянні  з 
симпатотониками  та  ваготониками  (48,2;  37  та  14,8%).  Серед  хворих  на 
бронхіальну  астму  більшу  частину  складали  симпатотоники  (46,8%),  а 
вагототоників та норматоників значно менше (29,3 та 23,9%). У групі здорових 
осіб  більш нормотоників  та  симпатикотоників  (40,5  і  45%),  менш ваготоників 
(14,5%).

При проведені  функціональних  проб  з  диханням 6  раз  у  хвилину в  усіх 
обстежуваних хворих відмічається посилення симпатичного ланцюга вегетативної 
нервової системи та зменшення вагусної активності.  При пробі з диханням 12 
разів  у  хвилину  динаміка  носила  зворотній  характер  (зменшення  симпатичної 
активності  та збільшення парасимпатичної). Дані результати показали кількість 
закономірностей у регуляції вегетативної нервової системи в групах обстежених. 
При пробі з диханням 6 разів у хвилину в усіх групах обстежених збільшилась 
міцність коливань, однак звертає на себе увагу той факт, що реакція у хворих та 
здорових різна. У хворих АД відмічається приріст тонусу симпатичного спектру, 
який пов’язаний з диханням і характеризується вагусною активністю, причому у 
хворих на АД десь у 5 разів менш, ніж у здорових і у 2 рази менш, ніж у хворих на 
бронхіальну  астму,  що  дозволяє  припустити  недостатність  симпатичного 
компоненту у регуляції серцевого ритму у хворих на атопічний дерматит. Така 
гіперергична  реакція  зі  сторони парасимпатичної  нервової  системи  може бути 
відображенням функціональної неадекватності симпатичної нервової системи.

Висновки.  За  показниками  варіабельності  серцевого  ритму  виявлена 
гетерогенність  хворих на АД: 48,2%, яких можливо віднести до нормотоників, 
37% - до симпатотоників, 14,8% - до ваготоників, при проведені функціональних 
проб виявлена недостатність симпатичної ланки вегетативної нервової системи, 
хворі на АД потребують оцінки стану вегетативної нервової системи, результати 
чого обґрунтовують індивідуалізацію лікування.

КОНЦЕПЦИЯ З. ФРЕЙДА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НЕВРОТИЧЕСКИМ 
РАССТРОЙСТВАМ

Скоробреха В. З., Стоянов А.Н.
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Історично  достовірно  відомо,  що  З.Фрейдом  запропоновані  терміни 
«істерична  дисоціація»  та  «істерична  конверсія». Пропонується  розглядати 
«невротичні розлади, пов′язані зі стрессом і соматоформні розлади» - (МКХ-10) в 
вигляді двох форм реакцій на стрес: дисоціативної, включаючої психічні розлади і 
конверсійної, включаючої тіленсні розлади. Запропонована шкала реакції на стрес 
згідно  з  принципом  маятника,  відображуюча  ступінь  тяжкості  психогенних 
порушень. Ключові слова: конверсія; дисоціація; істеричні, невротичні розлади.

Введенная  в  действие  Международная  синдромальная  Классификация 
Болезней  (МКБ)  10-го  пересмотра  разрушила  некоторые  канонизированные 
представления  отечественной  неврозологии.  Из  привычной  классификации 
неврозов истерия исключена как нозологическая форма и предпочтение отдано 
термину «диссоциативный (конверсионный)», который объединил расстройства, 
ранее считавшиеся истерическими.  Возникла ситуация, когда архаичный термин 
стал  настолько  привычным,  хотя  и  не  совсем  понятным,  однако ученые  его 
принимают как должное, обходя «подводные камни» научного объяснения, и по-
прежнему  используют  в  клинической  практике. Нововведение  неоднозначно 
воспринято  в  широких  научных  кругах.     Многочисленные  публикации 
последнего десятилетия демонстрируют разноречивые, иногда, полярные мнения 
авторов  по  указанной  проблеме:  от  отождествления  терминов  [1,8,9]  до 
сохранения  приверженности  к  прежней  клинико-нозологической  терминологии 
[2,5]. Существуют мнения об использовании терминов «истерия», «истерический» 
для  оценки  личностного  расстройства  [6].  В  свое  время  З.  Фрейдом  термины 
«диссоциация»  и  «конверсия»  предложены  применительно  истерии: 
«истерическая  диссоциация»,  «истерическая  конверсия».  На  наш  взгляд, 
З.Фрейдом  был  открыт  закон  невротического  реагирования  в  виде  2-х  форм: 
психической и телесной, на который сам автор и его последователи не обратили 
должного внимания, так как были увлечены психоанализом. Другими словами, в 
его  терминологии  отражена  стратегия  поведения  личности  в  ответ  на 
психотравмирующую ситуацию, патогенетически невроз может проявляться либо 
в психическом (диссоциативном),  либо в соматическом (конверсионном) руслах. 
Нами предлагается рассматривать концепцию З. Фрейда с позиций невротических 
расстройств. Схематично, пограничную патологию, включенную в МКБ-10 (F-4) 
можно отобразить в виде шкалы реакции на стресс. 
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НЕВРОТИЧЕ)СКИЕ РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ СО СТРЕССОМ 
И СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА

ДИССОЦИАТИВНЫЕ  (ПСИХИЧЕСКИЕ) КОНВЕРСИОННЫЕ (ТЕЛЕСНЫЕ)

С
У

И
Ц

И
Д

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Й
С

Т
В

И
Я

Ф
У

Г
А

С
Т

У
П

О
Р

Т
Р

А
Н

С
 И

 О
Д

Е
Р

Ж
И

М
О

С
Т

Ь

Р
Е

А
К

Ц
И

И
 Н

А
 Т

Я
Ж

Е
Л

Ы
Й

 С
Т

Р
Е

С
С

О
Б

С
Е

С
И

В
Н

О
-К

О
М

П
У

Л
Ь

С
И

В
Н

Ы
Е

 Р
-В

А

Ф
О

Б
И

И
‚ 

Т
Р

Е
В

О
Ж

Н
Ы

Е
 Р

А
С

С
Т

Р
О

Й
С

Т
В

А

П
С

Е
В

Д
О

Н
Е

Р
В

О
Л

О
-

Г
И

Ч
Е

С
К

И
Е

П
С

И
Х

О
С

О
М

А
Т

И
-

Ч
Е

С
К

И
Е

С
О

М
А

Т
О

Ф
О

Р
М

Н
Ы

Е

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
ДИАБЕТ
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ И ДР.



Рис.1  Шкала реакции на стресс
Таким образом,  шкала реакции на  стресс  отражает  тяжесть  нарушений в 

зависимости от «колебания маятника».  На примере конверсионных расстройств 
отклонения  от  нулевой  точки  («здоровье»)  в  виде  псевдоневрологических 
проявлений  расценивается  как  более  легкое  (отсюда  и  выражение:  «по  типу 
условий приятности»).

Таким образом, шкала реакции на стресс отражает тяж ест
Крайнее  отклонение  –  психосоматические  заболевания.  Соматоформные 

расстройства  занимают  среднее  положение,  так  как  вызывают  озабоченность 
здоровьем, но редко трансформируются в тяжелую соматическую патологию.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ АКТОВЕГИН И КСЕФОКАМ
В  КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ

ВЕРТЕБРАЛЬНЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

Статинова Е.А., Момот Н.В., Антонова Л.Н., Фоминова Н.В., Прокопенко Е.Б.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

Цель  работы  –  выработать  комбинированную  терапию  вертебрального 
болевого  синдрома  у  больных  работоспособного  возраста  для  уменьшения 
длительности  пребывания  на  больничном  листе. Материал  и  методы 
исследования. Проанализированы результаты лечения 50 больных (25 женщин и 
25 мужчин в возрасте от 28 до 45 лет) с дискогенными радикулопатиями – 52%, 
рефлекторными  болевыми  синдромами  позвоночника  –  25%,  травматическим 
болевым синдромом – 23%. Все пациенты были разделены на две однородные 
группы. Первой группе был назначен ксефокам в дозе 16 мг в сутки и актовегин 
по 200 мг (5 мл) внутримышечно в течение 10 дней. Второй группе был применен 
вольтарен  75  мг  (3  мл)  внутримышечно  в  течение  10  дней.  Всем  больным 
проводилось неврологическое, общеклиническое и биохимическое обследования, 
УЗИ  внутренних  органов,  АКТ  или  МРТ  поясничного  отдела  позвоночника. 
Одновременно  обе  группы  получали  стандартную  комплексную  терапию, 
физиотерапию, массаж, ЛФК, ИРТ.

Результаты.  При  использовании  комбинации  актовегина  и  ксефокама 
полное  купирование  болевого  синдрома  наблюдалось  у  86%  больных  первой 
группы,  по  сравнению  с  70%  –  второй  группы.  Благодаря  сочетанному 
положительному влиянию ксефокама и актовегина реабилитация больных первой 
группы  сократилась  на  18%  по  сравнению  со  второй  группой,  длительность 
пребывания на больничном листе уменьшилась на 5,2 ± 1,3 дней.

Выводы.  Комплексное  применение  ксефокама  и  актовегина  при 
вертебральных болевых синдромах усиливает анальгетический эффект, позволяет 
быстро купировать болевой синдром, пролонгирует эффект от лечения, ускоряет 
процесс реабилитации.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Статинова Е.А., Селезнева С.В., Фоминова Н.В., Антонова Л.Н.
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Цель  работы  -  выявление  основных  факторов  риска  возникновения 
кардиоэмболического инсульта (КЭИ). Материал и методы исследования. За 5 
лет в неврологических отделениях ДОКТМО пролечено 115 больных с инфарктом 
мозга,  из  них  кардиоэмболический  подтип  был  диагностирован  у  49  (42,6%). 
Мужчин было 27, женщин – 22, средний возраст которых составил 53.7±10.2 лет. 
Применялись  методы  обследования:  клинико-неврологический,  ультразвуковая 
допплерография, МРТ головного мозга, электрокардиография, холтеровское ЭКГ-
мониторирование. 

Результаты.  Проведение холтеровского ЭКГ-мониторирования позволило 
выявить  у  68,7%  больных  с  инфарктом  мозга  различные  нарушения  ритма  и 
проводимости сердца. При сравнительном анализе пароксизмальная мерцательная 
аритмия (ПМА) достоверно чаще (р < 0,05) встречалась в группе  больных с КЭИ, 
составляя 56,3%. В 49,8% случаев она протекала клинически асимптомно и была 
выявлена впервые с помощью холтеровского ЭКГ-мониторирования, и составила 
32,5%  в  общей  структуре  причин  развития  кардиоцеребральной  эмболии. 
Выявлены  основные  типы  кардиоэмболических  источников:  патология  камер 
сердца  (63%):  постоянная  и  пароксизмальная  формы фибрилляции предсердий 
(38%), острый инфаркт миокарда (9%) и постинфарктный кардиосклероз (16%), а 
также  патология  клапанов  сердца  (37%):  ревматические  пороки  сердца  (15%), 
инфекционный эндокардит (7%), пролапс и кальциноз митрального клапана(12%), 
искусственные клапаны сердца (3%). 

Выводы.  Нами  выявлены  основные  факторы  риска  возникновения 
кардиоэмболического  инсульта:  патология  камер  сердца  (63%)  и  патология 
клапанного аппарата сердца (37%). Самостоятельное значение в развитии КЭИ 
принадлежит пароксизмальной мерцательной аритмии.  

ПРО ПИТАННЯ ПЕРВИННОЇДІАГНОСТИКИ ПАРІНСОНІЗМУ
ЗА УМОВ ПОЛІКЛІНІКИ

Стоянов О. М., *Храмцов Д. М.
Одеський національний медичний університет, 
*Луганський державний медичний університет

Хвороба Паркінсона  (ХП)  –  одне  з  найпоширених  хронічних 
нейродегенеративних  захворювань,  яке  характеризується  стрімким 
прогресуванням клінічних проявів. Незважаючи на домінуючі уявлення стосовно 
залежного від віку хворих характеру захворювання, молоді за віком пацієнти не є 
рідким явищем. Відомо, що кожен десятий хворий на ХП молодший за 50 років, а 
вік кожного двадцятого – не перевищує 40 років. Отже, вказана патологія набуває 
суттєвого  медичного  значення.  Приблизно  75%  всіх  випадків  паркінсонізму 
приходиться на первинний паркінсонізм. 

Лікарі-неврологи  поліклінічної  мережі  є  першими,  до  кого  звертаються 
хворі, в яких згодом виявляється це суворе захворювання. Початок захворювання 
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не  завжди   характеризується   класичною  тріадою  симптомів  притаманних 
паркінсонізму  (гіпокінезія,  м’язева  ригідність  та  тремор),  що загалом утруднює 
діагностиику. Найчастіше пацієнти звертаються зі «стертими» скаргами, переважно 
на больові відчуття, які не дають можливості неврологам запідозрити паркінсонізм. 
Через це багато хворих, які зверталися до лікарів з домінуючими скаргами на біль, 
не були обстежені достатнім чином та направлені до фахівців інших галузей. 

Мета роботи – визначення критеріїв підвищення ефективності діагностики 
паркінсонізму на поліклінічному етапі. 

Нами був  проведений ретроспективний порівняльний аналіз діагностичної 
цінності скарг на біль в 241 пацієнта з паркінсонізмом. Основні скарги при перших 
візитах до неврологів у 112 пацієнтів (46,5%) були на біль в нижній частині спини. 
63 пацієнти (26,1%)  також скаржилися на біль з локалізацією   у м’язах рук, ніг та 
спини. Біль мав непостійний характер та асиметричну локалізацію. Із 175 (43.4%) 
з первинними скаргами на біль лише в 76 пацієнтів вдалося вчасно діагностувати 
паркінсонізм на підставі зростання клінічної симптоматики – з’явилися ригідність 
та тремор рук. 

Виявлено, що у 37 хворих (15.4%), у яких паркінсонізм було діагностовано 
із  запізненням,  скарги на біль були помилково трактовані  як остеохондроз  (13 
пацієнтів), плексит (10 пацієнтів), корінцеві синдроми шийно-грудного рівня (8 
пацієнтів),  синдром  плече-кисть  Стейнброкера  (5  пацієнтів),  мієлопатія  (3 
пацієнти), боковий аміотрофічний склероз (1 пацієнт).

Отже, проведений аналіз  свідчить про те,  що скарги на біль мають бути 
уважно розцінені лікарями поліклінічної мережі з точки зору можливого початку 
або  субклінічного  перебігу  паркінсонізму.  Природу  болю  можна  пояснити 
ланцюгом процесів – спазм м’язів  → вимушене положення тіла  → гіпоксія  → 
синтез та вивільнення біохімічних сполук–медіаторів болю → біль.

ДІАГНОСТИКА І ДИФЕРЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З 
ВЕРТЕБРОГЕННИМИ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИМИ БОЛЬОВИМИ 

СИНДРОМАМИ В  ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

Теленгатор О.Я., Ушкевич Б.А., Дериземля І.О.
Київська міська клінічна лікарня № 11 (Київ)

            Захворювання, пов’язані з остеохондрозом попереково-крижового відділу 
хребта,  часто  зустрічаються  в  роботі  сімейного  лікаря.  Ці  захворювання 
викликають біль, обмежують працездатність. Їх діагностика і лікування в роботі 
сімейних  лікарів  і  є  метою  даної  роботи.  Матеріал  і  методи дослідження:  в 
неврологічному відділенні під  клінічним наглядом знаходилося 120 хворих у віці 
від 25 до 64 років (чоловіків - 96, жінок – 24). Хворі надавали скарги на біль в 
попереково-крижовому  відділі  хребта,  іноді  –  на  біль  в  нозі.  У  24   пацієнтів 
діагностувалося  люмбаго,  у  30  –  люмбалгія  та  люмбоішіалгія,  у  66  – 
радикулярний синдром (з ураженням L4-5 корінців – у 50 хворих , з ураженням S1 

корінця - у 9,  з ураженням L4-5 та S1 корінців - у 7).
137



Результати: люмбаго  характеризувалось  раптовим  сильним  болем  в 
попереку (виникав після нахилів,  підйомів тягаря і  т.і.).  При огляді порушень 
чутливості  і  рефлексів не спостерігалось.  Відмічалися болючість при пальпації 
вертебральних  та  паравертебральних  точок  поперекового  відділу  хребта, 
напруження м’язів в попереку,  нерідко - сколіоз, обмеженість рухів в попереку. 
Реєструвався  позитивний  симптом  Ласега,  іноді  симптом  Нері.  Для  лікування 
застосовували анальгін, диклофенак  Na, німесил, димедрол, фуросемід, плазмол, 
мідокалм,  розтирання  місця  ураження  маззю  «Фіналгон»,  «Фастум-гель», 
діадинамічні струми, іонофорез з гідрокортизоном, д’Арсонваль, масаж, голкові 
аплікатори,  поверхневу  голкорефлексотерапію.  Регрес  болю  і  об’єктивної 
симптоматики відбувався за кілька днів. 

Люмбалгія та люмбоішіалгія виникали здебільшого після переохолодження, 
розвивалися більш поступово. Клінічна картина   була   виражена менш яскраво, 
при  люмбоішіалгії  біль  з  попереку  іррадіювала  в  ногу).  Симптоматика  не 
відрізнялася  від  такої  при  люмбаго,  але  при  люмбоішіалгії,   спостерігалась 
болючість  при  пальпації  за  ходом  нервових  стовбурів  на  нозі.  Лікування  не 
відрізнялося  від  такого  при  люмбаго.  До  комплексної  терапії  входив  трентал, 
актовегін, солкосеріл, вітаміни групи «В», лікування на дошці Євмінова.

 При  радикулярних  синдромах  можна  було,  окрім  вказаного,  виявити 
чутливі  порушення  (частіше  больову  гіпестезію),  зниження  колінного  (L4-5 

корінець) і  ахілового  (S1)  рефлексів  з  боку  ураження.  Не  завжди  чутливі  і 
рефлекторні порушення співпадали  в часі одне з іншим. В діагностиці важливу 
роль  грали  рентгенографія  хребта,  МРТ.  В  лікуванні  (крім  вказаного)  також 
застосовували  L-лізин-есцинат,  гідазепам,  сібазон,  блокади  з  гідрокортизоном, 
дексаметазоном,  діпроспаном.  Застосовували  вазоактивні  препарати  (актовегін, 
еуфілін, трентал), комбінації актовегіна і ксефокама, алфлутопа. При виражениму 
болю  призначали  карбамазепін,  нейралгін,  голкорефлексотерапію.  У 
відновлювальний  період  застосовували  прозерин,  нейромідін.  При 
диференційному підході в лікуванні позитивний ефект відмічено в 98% випадків. 

Висновки: в роботі сімейного лікаря з хворими на больові попереко-крижові 
синдроми доцільними є диференційовані діагностика та лікування.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 
ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

Тимощук Л. С.
Націрнальна медична академія післядипломної освіти имені П.Л.Шупика (Киев)

    
        В начале  20-х  годов  прошлого  столетия  был  выдвинут  лозунг  о 
профилактике, как  основном  направлении  медицины, и  о  поликлинике, как 
ведущем звене здравоохранения. Это было связано с тем, что более 75% больных 
обращались  за  помощью  в  поликлиники  и  медико-санитарные  части 
промышленных  предприятий.  В  настоящее  время смену  узкому  специалисту 
пришел семейный врач. Его работа требует знаний во всех областях медицины, и 
в том числе — в неврологии. 
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        Семейный врач должен быть разносторонне подготовлен не только  как 
терапевт и педиатр, но и хорошо ориентироваться в неврологии, офтальмологии, 
хирургии,  психиатрии  и  других  разделах медицины.    Переориентация 
здравоохранения на семейную медицину обусловливает повышенные требования 
к  врачам,  которые  работают  в  этой  области.  Если  раньше  врач  легко  мог 
обратиться за помощью к узкому специалисту, то сегодня ему приходится самому 
заниматься  диагностикой  и  лечением  таких  неврологических  расстройств,  как 
головная  боль,  головокружение,  нарушения  сознания,  эпилепсия,  инсульт  и 
многие другие.
     Боль в пояснице и в шее -  одна из наиболее часто встречающихся жалоб 
пациентов  на  амбулаторном  приеме.  Учреждения  первичной  медицинской 
помощи    являются  тем  звеном,  куда  обращается,  где  обследуется  и  лечится 
подавляющее  большинство  пациентов  с  болью  в  спине  и  конечностях.  В 
поликлинике  эти  больные,  как  правило,  одновременно  или  последовательно 
ведутся  врачами  различных  специальностей  (терапевтами,  неврологами, 
ортопедами,  физиотерапевтами,  рефлексотерапевтами,  мануальными 
терапевтами), что удлиняет срок лечения, снижает эффективность. В настоящее 
время  предложено  свыше  20  методов  лечения  пациентов  с  болью  в  спине. 
Клинический  опыт  и  данные  литературы  доказывают  необходимость  и 
преимущество одновременного использования нескольких лечебных методов под 
наблюдением  одного  специалиста.  Для  лечения  пациентов  с  болью в  спине  в 
экономически  развитых  странах  популярны  специализированные  центры  и 
клиники боли. Результаты работы этих учреждений свидетельствуют о высокой 
эффективности лечения в них. В нашей стране задача оптимальной организации 
лечебно-диагностического процесса и подготовки специалистов в настоящее еще 
не решена.
          В период додипломной и последипломной подготовки семейных врачей 
необходимо предусмотреть дополнительное изучение дисциплин, необходимость 
в которых стоит особенно остро.   При составлении обучающих программ важно 
рассматривать  возможность  выбора  тем,  дополнительных  занятий  и  лекций 
самими  врачами,  а  базовое  последипломное  обучение  проводить  с  учетом 
паотребностей.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-
РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ПАЦИЕНТОВ С 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Ткаченко Е.В., Губеладзе Т.Д.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. 

Шупика (Киев)

Изучение  реоэнцефалографических  особенностей  у  пациентов  с 
гипертонической энцефалопатией (ГЭ) имеет длинную историю. Несмотря на это, 
ввиду гетерогенности клинического течения этой патологии, уточнение вариантов 
клинико-реографических  характеристик  сохраняет  актуальность. Целью 
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исследования  стало  уточнение  особенностей  клинико-реографических 
характеристик у пациентов с ГЭ. Материал и методы. Представленные данные 
являются  фрагментом  комплексного  клинико-параклинического  обследования 
пациентов  с  ГЭ,  в  которое  входило:  исседование  неврологического  статуса  в 
динамике  и  комплексное  реографическое  обследование,  включавшее 
реоэнцефалографию  (РЭГ),  реоренографию,  реокардиографию,  реовазографию. 
Клинико-реографические  взаимоотношения  были  изучены  у  69  пациентов, 
средний возраст которых составил 53±4,2 года. Результаты. У всех обследованых 
были  зарегистрированы  те  или  иные  изменения  на  реоэнцефалограммах. 
Обратило на себя внимание, что наряду с пониженным реографическим индексом 
(РИ)  как  в  каротидном  бассейне (в  57,9%  обследований), так  и  в  вертебро-
базилярном  бассейне  (в  72,4%  обследований), и  в  обоих  бассейнах 
регистрировался  повышенный  РИ,  свидетельствовавший  о  повышенном 
кровенаполнении.  Пониженный  РИ  достоверно  чаще  встречался  в  вертебро-
базилярном бассейне. В 95,6% случаях в обоих сосудистых бассейнах оказался 
повышенным  сосудистый  тонус,  а  в  78,2%  -  периферическое  сосудистое 
сопротивление. В 40,5% обседований показатели венозного оттока существенно 
не  отличались  от  контрольных данных,  в  остальных –  были повышенные или 
пониженные.  Приведенные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  изменения 
показателей РЭГ при ГЭ не во всех случаях однотипны и имеют индивидуальные 
особенности.  Ввиду  этого  при  выборе  терапии  непременно следует  учитывать 
реографические  характеристики,  обращая  особое  внимание  на  показатели 
кровенаполнения и венозного оттока.

Выводы.  У  всех  обследованных  с  ГЭ  зарегистрированы  те  или  иные 
изменения  реоэнцефалографических  характеристик.  При  ГЭ  у  лиц  среднего 
возраста  встречаются  разнонаправленные  изменения  РИ,  а  именно, как 
понижение  (преимущественно  в  вертебро-базилярном  бассейне),  так  и 
повышение.  При  выборе  терапевтической  тактики  у  пациентов  с  ГЭ  следует 
учитывать индивидуальные реоэнцефалографические показатели.

ОСОБЛИВОСТІ БОЛЬОВОГО ФЕНОМЕНУ ПРИ ПОПЕРЕКОВО-
КРИЖОВИХ СИНДРОМАХ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Ткаченко О.В., Кононець О. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

(Киев)

Мета –  уточнення клінічних особливостей перебігу больових попереково-
крижових синдромів (БПКС)  у пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД). Матеріал та 
методи.  Проведено  комплексне  клініко-лабораторне,  нейровізуальне   та 
нейропсихологічне обстеження 60 пацієнтів з БПКС. Вік хворих становив від 45 
до  75  років  (середній  вік  склав  60±0,63  роки).  Серед  обстежених  переважали 
жінки – 47, чоловіків було відповідно 13. Всі хворі на БПКС були поділені на дві 
групи. У першу групу увійшли пацієнти ( 30 осіб ), які мали клінічні ознаки ЦД. 
Другу групу склали 30 осіб з БПКС без наявних порушень вуглеводного обміну.
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Результати. В процесі  обстеження  згідно  з  даними "Опитувальника болю 
Мак-Гілла"  було  виявено,  що  у  першому  класі  дескрипторів  сенсорних 
характеристик  індекс  кількості  вибраних  слів  (ІКВС)  серед  пацієнтів  першої 
групи з БПКС у 30(100%) хворих становив 10 (максимальне значення індексу 10), 
тоді як у хворих другої групи – у 14 осіб (46,7%) ІКВС становив 9, а у 16 (53,3%) 
осіб – 10. У другому класі дескрипторів афективних характеристик ІКВС серед 
пацієнтів першої групи з БПКС у 20(66,7%) хворих становив 4, у 7(23,3%) хворих 
– 5; у 3(10%) хворих – 3 (максимальне значення 5). У хворих другої групи лише 
7(23%)  чоловік  ІКВС  становив  –  1,  у  інших  23(77%)  хворих  взагалі  не  було 
виявлено дескрипторів  афективних характеристик.  За  результатами обстеження 
згідно з шкалою 10-бальної оцінки інтенсивності болю було виявлено, що серед 
пацієнтів першої групи 17(56,7%) хворих оцінювали інтенсивність власного болю 
в 10 балів, 7(23,3%) хворих – в 9 балів, 3(10%) хворих – 8 балів, 3(10%) – в 7 
балів.  Пацієнти  другої  групи   оцінювали  інтенсивність  власного  болю  таким 
чином: 9(30%) хворих оцінили свій біль в 10 балів, 8(26,7%) – в 9 балів, 8(26,7%) 
– в 6 балів, 5(16,6%) – в 5 балів.

Висновки.   Вираженість  больового  феномену  при  корінцевому  синдромі 
більша при наявності фонового цукрового діабету.

ВІДДАЛЕНІ НЕВРОЛОҐІЧНІ НАСЛІДКИ КАТАСТРОФИ НА ЧАЕС

Трінус К.Ф.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

Вступ. Актуальність вивчення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) 
на стан здоров’я потерпілих континґентів не підлягає сумніву. Важливість ранньої 
діагностики нервових порушень, що виникають після дії малих доз ІВ, обумовлена 
великою чисельністю населення,  яке  мешкає  на  забруднених  внаслідок  аварії  на 
ЧАЕС територіях,  значною кількістю учасників  ліквідації  наслідків  аварії  (УЛНА 
ЧАЕС).  Епідеміологічні спостереження показали, що внаслідок аварії на ЧАЕС під 
найбільшим  радіаційним  впливом  опинились  частина  України,  Білорусі  та  деякі 
райони Росії. В межах указаних теренів мешкає 17,5 млн. осіб [1].  Зазначають, що 
виявлені в УЛНА ЧАЕС невротичні порушення, які ідентифікували як астенічний, 
церебрастенічний,  депресивний,  психопатоподібний та  психоорганічний синдроми, 
виявились резистентними до традиційної  медикаментозної  терапії  [5].  Порівняння 
УЛНА ЧАЕС з  групами  потерпілих  від  травматизуючих  подій  (ветеранами  війн, 
жителями Семипалатинського регіону),  з  одного боку,  показало,  що отримані для 
УЛНА ЧАЕС результати збігаються з такими для названих груп [8]. З іншого боку, 
деякі автори виявили в УЛНА ЧАЕС порушення, які не мали аналоґів і потребували 
спеціального  дослідження  їх  патоґенезу  [5]. Мета  дослідження.  Удосконалення 
ранньої діагностики неврологічних порушень у осіб, які зазнали впливу іонізуючих 
випромінювань внаслідок аварії на ЧАЕС, на основі 25-річного комплексного клініко-
неврологічного, невроотологічного та електрофізіологічного моніторинґу потерпілих 
континґентів та мета-аналізу. Матеріали і методи. В період 1983-2003 рр. проведене 

141



комплексне обстеження 1367 осіб (Табл. 1.). З них 70 – здорові добровольці, а 276 – 
учасники ліквідації  наслідків  аварії  на  ЧАЕС (УЛНА) у  1986р.  З  них 103 особи 
персонал  тресту  «Південтеплоенерґомонтаж»,  170  –  «Київенерґоремонт»,  серед 
обстежених УЛНА 197 осіб попередньо вже працювали в зоні високої радіації, а 76 – 
не мали такого досвіду. За 1991-1996 рр. Спостерігали 530 хворих, чоловіків – 225, 
жінок – 305. Середній вік – 41,10±12,21 (табл. 1.). Згідно з концепцією ДМ визначали 
частоту  настання  клінічно  важливих  результатів [25].  З  цією  метою  провели 
подальше  дослідження  додаткових  груп  хворих,  перша  з  яких  110  пацієнтів, 
мешканців м.  Києва,  обстежених протягом 1996-1997 років.  Ще 111 хворих були 
обстежені  протягом 1998 р,  з  яких у 19 було поставлено діаґноз невроза,  у  65 – 
епісиндром та ще у 27 – вірусна невроінфекція.  У 1999 р проаналізовані дані 45 
хворих, з них 15 чоловіків та 30 жінок, середній вік 34±8 років. Методи дослідження. 
Загальноклінічні методи. Як суб’єктивні, так і об’єктивні. До об’єктивних належали: 
термометрія,  пульсометрія  та  вимірювання  АТ  крові,  загальний  аналіз  крові, 
біохімічні показники крові.

Таблиця 1 
Групи обстежених хворих і їх розподіл за віком та роками

Неврологічне  обстеження включало  огляд  хворого,  обстеження  рефлексів, 
чутливості,  дермографізм,  застосували  тести:  хода,  поза  Ромберга,  пальце-носова 
проба, стеження, конвергенція. При їх виконанні звертали увагу на плавність рухів, 
наявність  тремора.  При  обстеженні  очного  дна  звертали  увагу:  на  особливості 
сітківки, зорового нерва, судин.  Невроотологічні методи складались з суб’єктивних 
та  об’єктивних.  До  перших  належав  опитник  NOASC (Невроотологічна  система 
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Група обстежених Число 
обстежених

Вік 
(роки)

 - Здорові добровольці 70 25,75±8,77
УЛНА ЧАЕС 1986р. 276 41,10±12,21

Хворі, що зазнали дії ІВ 1991-1995 
рр.

530 41,10±12,21

 - УЛНА ЧАЕС 124 46,11±9,64
 - Персонал ЧАЕС 67 36,23±9,25
 - Відселенці м. Прип’ять 113 41,11±11,78
 - Мешканці м. Київ 109 41,02±14,58
 - Мешканці м. Славутич 117 39,97±11,08

Додаткова група хворих 1996-2003 
рр.

291 40,59±13,49

Хворі  м. Київ 1996-1997 рр. 110 42,01±14,00
Хворі  м. Київ 1998 р. 111    34±8
Хворі  м. Київ 1999 р. 45
Хворі на вестибулопатію 2003 

р.
25 34,36±11,23

Всього: 1376



анамнезу  Клауссена,  Бад  Кіссінген)  [19].  Його  використовують  переважно  для 
статистичних обстежень великих контингентів. Існує два принципово різних способи 
аналізу  результатів.  Перший  з  них,  де  підраховують  відсоток  осіб,  у  яких 
зустрічається та чи інша скарга. Другий - показник вираженості (Ів, expression index), 
характеризує кількість ознак даної групи, припадаючих на одного хворого. Показник 
вираженості вираховується  як  результат  поділу  суми  симптомів  даної  групи  на 
кількість обстежених. Об’єктивні методи обстеження складались із кількох груп. 

1. Набору клінічних випробувань для детального вивчення координації рухів: 
Уемури;  Фукуди  крокового,  Фукуди  письмового,  вказівного,  стеження, 
формалізованого опису запаморочень [16].

2. Нистаґмоґрафії, що включала реєстрацію спонтанного нистаґму, феномена 
Туліо, Холлпайка, ОКН, нистаґму позорового; калоричну пробу з описом результатів 
у вигляді метелика за Клауссеном [21].

3.  Мультисенсорні  викликані  потенціали:  зорові,  слухові,  соматосенсорні, 
присінкові,  реєстрували  за  допомогою  Аналізатора  Сенсорної  Чутливости,  фірма 
«Ґалактика», Київ.  Реєстрація присінкових викликаних потенціалів (ПВП). ПВП 
реєстрували за допомогою аналізатора присінкової  чутливості (АПЧ), розробленого 
фірмою «Галактика» (Київ) у відповідь на поворот крісла на кут 3° за 400-500 мс. 
Середнє прискорення - в діапазоні 1-5°/с2, що дозволяє голові відтворювати профіль 
руху тіла з великою точністю [22]. А відчуття повітряного обдуву шкіри знаходиться 
за  межею  чутливості [23].  Використали  вертекс-мастоїдальне  відведення.  За 
попередній  підсилювач  використовували  електроенцефалограф  Alvar  REEGA 
MINIHUIT фірми Alvar (Франція) зі смугою пропускання 1-33 Гц та коефіцієнтом 
підсилення 106. Накопичення виконували на комп’ютерах лінії IBM. Наведені умови, 
за літературними даними, вважають оптимальними для відведення кіркових ВП [27]. 
Важливими параметрами визнали латентні періоди (ЛП) основних екстремумів [29].

Обробку результатів проводили за допомогою електронних таблиць Excel на 
комп’ютері  Макінтош  Performa  PowerPC  5200  (США).  Використали  описову 
статистику. Застосували критерії якісних та кількісних різниць: якісний Фішера та 
кількісний Вілкоксона-Уітні  [3]. Параметри статичних показників та динаміку змін 
описували за  допомогою коефіцієнтів  варіації  та  динаміки [15].  Опирались на 20 
правил викладення статистичних даних, рекомендовані Томом Лангом [26]. Провели 
попередній мета-аналіз отриманих результатів, у контексті даних інших лабораторій, 
які провадили моніторинґ наслідків аварії на ЧАЕС та інших ядерних катастроф за 
правилами Кокранівських центрів [25].

Результати та їх обговорення. Рік 1986, безпосередньо після аварії З травня по 
жовтень  1986  року  автор  входив  до  складу  експертної  комісії,  яка  визначала 
придатність контингентів до виконання робіт в умовах висоти. Найперші дані про 
вестибуло-атактичний синдром були отримані завдяки обстеженню координації рухів 
УЛНА ЧАЕС в період травень-жовтень 1986 року. За критичний обрали рівень 5 та 
більше балів за 20-бальною шкалою діагностики. З осіб, що вже працювали в зоні 
аварії, 5 і більше балів за шкалою отримали 37,01% осіб. З групи осіб, які вперше 
направлені, більше 5 балів зареєстрували лише у 14,53% осіб. Різниця показує, що 
серед  осіб,  які  вже  зазнали  дії  ІВ,  порушення  координації  малого  ступеня  було 
достовірно  вищим,  що вказує  на  початкову  фазу  розвитку  вестибуло-атактичного 

143



синдрому. Серед усіх обстежених терапевтом та неврологом 32,61% осіб поставлені 
діагнози практично здорових. Серед тих, що вже працювали в зоні ІВ цей відсоток 
склав 32,48%, а серед першоприбулих - 32,88%. Як бачимо, різниці не існує, що може 
вказувати  на  відсутність  впливу  шкідливих  факторів  на  соматичні  показники, 
використані  терапевтом  та  неврологом.  Подальший  аналіз  показав,  що  при 
використанні  тестів  на  координацію  рухів  середній  бал  для  цілої  групи  складав 
3,54±3,08. Для тих, що вже були опромінені ІВ, середній бал становив 4,14±2,73, тоді 
як  для  першоприбулих  -  2,00±2,624  бали.  Середній  бал  для  практично  здорових 
працівників  зони  складав  2,61,  тоді  як  для  першоприбулих  -  1,52.  Таким чином, 
помітна тенденція до зростання числа розладів координації  у практично здорових 
людей,  що  зазнали  дії  ІВ.  Загальна  кількість  осіб  з  вираженими  присінковими 
розладами (понад 10 балів) становила 18 душ чи 6,62% від усіх обстежених. Серед 
них 17 - це ті, хто вже побував в зоні ЛНА (94,44%), а 1 - із новоприбулих (5,56%). 

Надалі  проаналізована структура симптомів.  Спочатку підрахували кількість 
осіб, у яких зустрічався той чи інший симптом, та обчислили відсотки осіб для кожної 
з описаних ознак. Виявилось, що найчастішими були неспецифічні скарги в анамнезі 
та  ротації  при  виконанні  крокового  випробування  Фукуди.  Більше  як  у  20,00% 
обстежених зустрічались інші типи порушень в кроковому випробуванні Фукуди та 
хвилясті  колонки  при  письмовому  випробуванні  Фукуди.  Найрідше  виявляли 
порушення стеження. Тільки одна особа була неспроможна стояти на одній нозі з 
заплющеними  очима  при  випробуванні  Уемури.  Найбільшим зростанням  частоти 
появи ознак характеризувались скарги на тривалі  запаморочення.  У випробуванні 
Уемури зсув ознак був у напрямку тяжчого ураження у осіб,  що вже працювали 
УЛНА ЧАЕС. У них збільшилась кількість помилок в поцілянні та процес стеження 
очима став менш гладеньким. Інші ознаки демонстрували тенденцію до збільшення 
ступеня важкості у контингента, що працював у зоні дії ІВ. Такий результат може 
свідчити  про те,  що у  УЛНА ЧАЕС з’явились  скарги на  тривалі  запаморочення, 
розлади координації за даними випробування Уемури, промахи та зміни характеру 
вестибуло-окулярних реакцій, які характеризують фазу первісної реакції на ІВ.

При  вивченні  первісної  реакції,  використання  методу  найменших  квадратів 
дозволило  описати  залежність  ступеня  порушення  координації  рухів  від  дози  за 
допомогою рівняння: Y =аХ2, (1)

де  Х - поглинута доза в мЗв,  Y - присінковий розлад, виражений в балах 20 
бальної шкали клінічних тестів, а - коефіцієнт, що становить приблизно 0,00675 для 
діапазону  опромінень  5-50  сЗв.  Привертає  увагу  також  те,  що  при  мінімальних 
порушеннях зміни здебільшого виражались у формі вестибуло-атактичного синдрому: 
погіршенні  локомоторних  реакцій  та  малих  ступенях  недостатності  координації 
тонких рухів - у таких випадках домінували неспецифічні скарги. Перехід до тяжчих 
форм патології призводив до зміни поставних реакцій, розладу координації та ознак 
вестибулоокулярної патології.

Моніторинг у 1991-1995 рр. Однорідність симптоматики для групи хворих в 
530 осіб, обстежених протягом 1991 – 1995 рр. дає нам право використати цю групу 
для моніторингу віддалених наслідків дії ІВ на стан їх здоров’я протягом вказаних 
років. Початок симптоматики розподілений в межах періоду 1986 та 1988 для всіх 
років  спостереження.  Останнє  вказує  на  те,  що  вивчали  віддалені  наслідки 
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опромінення  малими  дозами  ІВ.  Наявність  періоду  видимого  благополуччя  та 
віддалених  наслідків  описані  і  для  інших  випадків  вестибулопатій,  наприклад, 
внаслідок ЧМТ [20]. Динаміку виражености скарг на запаморочення відбиває рис. 1.

Рис.  1.  Вираженість  скарг  на  запаморочення.  По  горизонталі  -  роки 
спостережень, по вертикалі - показник виражености.

Якщо контрольна група здорових осіб зовсім не мала скарг на запаморочення, 
зростання  вираженості  запаморочень  до  Ів  =  3,1  у  1992  році,  вказує  на  період 
віддалених реакцій. Судячи з вираженості запаморочень у 1992 році можна говорити, 
що початок цього періоду, пропущений лікарями і самими хворими внаслідок малої 
вираженості скарг. В 1992 році вже маємо виражену форму розладу. Немає сумніву, 
що в 1994 році вираженість запаморочення була найбільшою (Ів = 4,1). Її зменшення в 
1995 році до Ів = 1,9 слід розглядати в контексті зміни структури загальної картини 
хвороби у обстежених континґентів - ці дані слід трактувати досить обережно.

Вестибуло-сенсорна  дисфункція.  Документували  динаміку  вестибуло-
сенсорної дисфункції за допомогою методу ПВП (рис. 2.). Уже в 1991 р. відмічали 
статистично достовірне збільшення ЛП Р1 ПВП (Р1 = 40,42±16,89 мс, у контрольної 
групи 30,8±14,1 мс,  р<0,05),  що є об’єктивним підтвердженням дисфункції.  Зміну 
параметру визначали як коефіцієнт динаміки. Зміни ЛП Р1 ПВП по роках виглядали 
таким чином: 1991 рік – 29,87%, 1992 – 36,36%, 1993 – 62,34%, 1994 – 94,81% і 1995 – 
78,57%.Помітне прогресивне зростання ЛП в часовому інтервалі між 1991 та 1994 
роками, (р<0,05). Цікавою є також динаміка змін стандартного відхилення по роках по 
відношенню до такої для контрольної групи здорових осіб: 1991 рік – 29,87%, 1992 – 
36,36%, 1993 – 62,34%, 1994 – 94,81%, 1995 – 78,57%. Різниця між контрольною 
групою і хворими, обстеженими в 1991-92 рр. статистично недостовірна. Статистично 
достовірними виявились різниці між контрольною групою і хворими, обстеженими в 
1992-95  роках  (р<0,05).  Статистично  достовірними  виявились  також  різниці  між 
хворими, обстеженими в 1991-92 рр. з одного боку, та 1993-95 рр. - з другого (р<0,05).

В  динаміці  змін  стандартного  відхилення  звертає  увагу,  хоч  і  статистично 
недостовірне, але прогресивне зменшення його числового значення починаючи з 1994 
року,  коли  середня  ще  продовжувала  наростати.  Така  динаміка  стандартного 
відхилення  вказує  на  перехід  максимума  і  початок  стабілізації  симптоматики. 
Наростання  симптоматики  по  роках  не  вдалось  описати  ні  лінійною,  ні 
логарифмічною, ні функцією ступеня [14]. Така нерівномірність динаміки процесу 
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вказує  на  його  стохастичний  характер,  останнє  може  вказувати  на  межовий  або 
віддалений характер етіологічного фактора.

Рис. 2. Присінкові ВП: Р1. По горизонталі - роки спостережень, по вертикалі -  
ЛП в мс.

Відомо, що пік N1 ПВП відрізняється найбільшою стабільністю що робить його 
найбільш діагностично значимим. Декілька знахідок, пов’язаних з цим піком, слід 
вважати  важливими.  Уже в  1991 році  ЛП  N1 ПВП становив  89,74±17,95 мс,  що 
перевищує дані для здорової  групи осіб,  різниця статистично достовірна (р<0,05). 
Загальна динаміка збільшення ЛП  N1 ПВП була подібна до динаміки ЛП Р1 ПВП, 
відмічали  прогресивне  наростання  ЛП  з  максимумом  1994  році  і  статистично 
незначним спадом в 1995 році. Коефіцієнти динаміки виявились наступними: 1991 р. 
–  29,94%,  1992  –  34,11%,  1993  –  42,04%,  1994  –  53,25%  і  в  1995  –  42,04%. 
Співставлення цих даних з даними для ЛП Р1 показує значно плавніше прогресивне 
збільшення  ЛП  і  в  2  рази  меншу  зміну  коефіцієнта  динаміки.  Статистично 
достовірною є  лише  різниця  по  критерію  Вілкоксона–Манна–Уїтні  між хворими, 
обстеженими в  1991 і  1994 роках.  В 1995 році  відбулось  статистично  незначиме 
зменшення ЛП N1 ПВП, що є подібним до динаміки змін ЛП Р1. Хоча пік Р2 ПВП є 
більш варіабельним за попередній, він також показує динаміку при моніторингу. В 
1991-1993 рр. відмічене прогресивне збільшення ЛП піка Р2 ПВП (спочатку на 7,30%, 
потім до10,86%), але не було виявлено статистично значимої різниці з контрольною 
групою  здорових  осіб.  Зате  в  1994  і  1995  рр.  відбулись  статистично  значущі 
подовження ЛП в порівнянні з контрольною групою, за даними критерія Вілкоксона-
Манна-Уїтні. ЛП піка Р2 ПВП досягли 168,00 мс з коефіцієнтом динаміки 20,17%.

Загальний аналіз  динаміки даних,  отриманих за  допомогою реєстрації  ПВП 
показав, що в 1991-1995 рр. відбувалось прогресивне наростання подовження ЛП всіх 
піків ПВП. Пікового подовження вони досягли в 1994 році, причому найбільших змін 
зазнав ЛП Р1 – 94,81%, зміни ЛП N1 ПВП – 53,25%, а Р2 зазнав найменших змін з 
коефіцієнтом динаміки – 14,45%. Зміни ЛП Р1 ПВП були достовірними вже в 1991 
році, N1 – в 1992 році, тоді як подовження ЛП Р2 ПВП стали достовірними в 1994 році. 
Можна відмітити, що в динаміці змін вони починались з Р1, а закінчувались - у Р2. 
Така  динаміка  вказує  на  ініціально  периферичний  характер  порушення,  яке 
прогредієнтно  розповсюджується  на  центральні  структури  аналізатора,  поетапно 
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захоплюючи вищележачі нервові центри. Звертає увагу і зменшення подовження ЛП 
всіх піків ПВП в 1995 році. Попри його статистичну недостовірність, стабільність змін 
цього параметру для всіх піків, може бути охарактеризована як тенденція за критерієм 
знаків.  Додаткову  інформацію  дає  факт,  що  стандартне  відхилення  досягає 
найбільших  значень  в  1993  році  для  всіх  піків  ВП.  Надалі  відбувається  його 
прогресивне зниження. Прийнято вважати, що зменшення сіґми передує зменшенню 
вираженості патології. Отже бачимо, що формування вестибуло-сенсорного синдрома 
починається з периферичної частини аналізатора, прогредієнтно патологічний процес 
захоплює вищележачі структури вестибуло-кіркової проекції.

Специфіка  вестибуло-моторного  компонету  вестибуло-атактичного 
синдрому.  Оскільки  вестибуло-сенсорний компонент  є  лише однією зі  складових 
вестибуло-атактичного синдрома, важливо дослідити динаміку і вестибуло-моторного 
компоненту, який досліджували за даними 20-бальної шкали. Ці результати мають 
певну унікальність: маємо в наявності матеріали доаварійного періоду, починаючи з 
1984 року, попередні дані УЛНА ЧАЕС 1986 р, контрольні групи та моніторинг 1991-
1998  рр.  Аналізуючи  результати,  наведені  на  рис.  3.,  можна  відмітити  перше 
зростання ознак розладу в 1986.

Рис. 3. Порушення координації рухів. По горизонталі - роки спостережень, по  
вертикалі - кількість балів

Починаючи з 1991 р. жодного разу не зустрічали даних, що відповідали нормі 
(бал менше 5). Різниця між даними 1991 р. (6,3±3,7) бала і контрольним контингентом 
стала достовірною (р<0,05 за критерієм Вілкоксона-Манна-Уїтні, р=0,15 за критерієм 
Фішера). Зате щороку відбувалось наростання вираженості патології, дуже чітке між 
1991 та 1994 рр. (1992 – 9,0±4,2 бала, 1993 – 9,5±2,7, 1994 – 11,0±2,7, 1995 – 9,5±2,6 
бали). Уже в 1992 р. різниця з контрольною групою була статистично достовірною за 
критерієм Фішера (р<0,01), в наступні роки 1993-1995 різниця з контрольною групою 
була  статистично  достовірною  (р<0,001  за  критерієм  Фішера).  Максимальне 
порушення координації рухів спостерігали в 1994 р, після чого в 1995р. - незначне 
зменшення  порушення  координації  (з  11,0±2,7  до  9,5±2,6  балів).  Наростання 
порушень координації  рухів в динаміці по роках носило квазілінійний характер у 
період  1984-1992  рр.  Порівняння  описаних  результатів  з  динамікою  вестибуло-
сенсорних порушень показує їх паралельність. Звертає увагу те, що дані реєстрації 
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піка  Р1 ПВП демонструють значимі  порушення в  1991 р,  а  інших піків  ПВП та 
симптомів вестибуло-моторної проекції – в 1992 р. Це вказує на ініціальну появу 
дисфункції  в  периферичній  частині  аналізатора,  подальшому  розповсюдженні 
патологічного  процесу  на  вищележачі  відділи  аналізатора,  а  дані  порушення 
координації рухів – на втягування в процес вестибуло-моторної проекції аналізатора.

Окремі випробування, з яких складається 20-бальна шкала, також дають цікаву 
інформацію. Випробування Уемури (стояння на одній нозі з заплющеними очима) 
вважають одним із найбільш діагностично значимих серед присінкових скринінгових 
протоколів [31]. З цієї точки зору, можемо бачити поступове наростання патології від 
1,4±1,6 бали в 1991 р. до 2,5±1,2 балів в 1994 та незначний спад до 2,4±1,1 бали в 1995 
році. При дослідженні контрольної групи осіб ми визначили, що дані цієї проби слід 
вважати в діапазоні норми при значеннях до 2 балів. Звернімо увагу на те, що межа в 2 
бали була перейдена в 1992 році. Різниця між контрольною групою та даними 1992 р. 
статистично достовірна (р<0,05). Різниця була статистично значущою також між 1991 
та  1994  роками  (р<0,05).  Іншим  цікавим  фактором  є  прогресивне  зменшення 
стандартного відхилення, починаючи з 1993 р. Моніторинг змін, зареєстрованих за 
допомогою  письмового  випробування  Фукуди,  крокового  випробування  Фукуди, 
вказівної та проби стеження мали характер динаміки показників, ідентичний до змін 
даних,  отриманих  за  допомогою  проби  Уемури.  Стабільний  характер  динаміки 
параметрів вказує на єдину етіологію їх зміни. Більше того, отримані результати за 
критерієм  знаків  дозволяють  оцінювати  динаміку  змін,  як  достовірну  на  основі 
стабільності її за всіма параметрами оцінки вестибуло-атактичного синдрому. Аналіз 
даних  анамнезу,  опитника  НОАСК,  проб  на  координацію  рухів  та  ПВП  показав 
статистично достовірне наростання симптоматики вестибуло-атактичного синдрому в 
описаних  нами  хворих.  Важливо  відмітити,  що  починалась  ця  симптоматика  з 
периферичної  частини  вестибулярного  аналізатора.  Відмінності  демонстрували 
стабільне наростання тяжкості патології від 1991 до 1994 року та незначне її зниження 
в 1995 р.

Впродовж останніх років звертають увагу на зростання відсотка захворювань у 
УЛНА ЧАЕС в Російській Федерації, Білорусі та Україні. Створено Державний реєстр 
України, за допомогою якого вивчають динаміку стану здоров’я потерпілих внаслідок 
аварії  на ЧАЕС [7].  У неврологічному статусі  серед ранніх симптомів відмічають 
вестибулярні,  окуловестибулярні  та  окулостатичні  розлади.  Виявлено  виражені 
вестибулосенсорні та вестибуловегетативні порушення  [9; 12]. Через 12 років після 
аварії  рівень  захворювань  нервової  системи  та  органів  чуття  серед  УЛНА 
перевищував популяційні показники дорослого населення в 3,8 рази [2]. Таким чином, 
нами описано процес трансформації вестибулярної дисфункції (Н 81 за МКХ-10) в 
орґанічну невролоґічну патолоґію. 

Моніторинг змін у вестибуло-вегетативній проекції.  Важливим питанням 
було дослідження динаміки вегетативно-судинної симптоматики. За даними МОЗУ 
рівень захворювань ВСД УЛНА ЧАЕС в 16 разів перевищує рівень, характерний для 
населення  України  [13].  Наші  дані,  отримані  за  допомогою  опитника  НОАСК, 
підтверджують звіт МОЗУ, вносячи уточнення: а) розділяються вестибуло-сенсорні, 
вестибуло-моторні  і  вестибуло-вегетативні  складові,  б)  уточннена  ведуча  роль 
порушення вестибуло-кіркової проекції. Звертає на себе увагу факт, що в 1992 р. Ів 
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для  вегетативної  симптоматики  становив  2,1,  у  1994  –  досягнув  максимального 
значення 2,7, а в 1995 році відбувся невеликий його спад – до 1,9. Причому різниця 
між даними 1992 і 1994 рр. – достовірна, р<0,05.

Для об’єктивізації вегетативно-судинної симптоматики були використані дані 
вимірювання АТ (рис. 4.). Як пульсовий (ПТ), так і діастолічний тиск (ДТ) наростали 
прогресивно згідно з роками обстеження і досягли максимуму в 1994-1995 роках. ПТ 
був 114,91±17,04 у 1991 р.; 125,00±19,67 у 1992 р.; 128,24±19,67 у 1993, а в 1994-95 рр. 
різко підвищився до 138,44±23,83мм рт.ст. Причому різниця між даними, отриманими 
в 1991 р. і 1994-95 рр, досягла статистичної достовірності (р = 0,05). Динаміка ДТ та 
ЧСС повністю повторювала динаміку пульсового. Значення АТ в діапазоні 130-139 та 
85-89 мм рт.ст. вважають початковою ознакою патології  [10].  Динаміка порушень 
показує,  що  статистично  достовірна  патологія  у  вестибуло-вегетативній  проекції 
з’являється пізніше (в 1994-95 рр.) ніж у вестибулярній периферії (в 1991 р. за даними 
ЛП Р1 ПВП), що є доказом на користь ведучої ролі ураження функції вестибулярної 
периферії в патогенезі захворювання.

Рис. 4. Моніторинг пульсового тиску. По горизонталі - роки спостережень, по  
вертикалі - тиск в мм рт. ст. Білі стовпчики – значення середньої, сірі - сигма

В структурі вегетативного синдрому окремо виділяли цефалгічний синдром. 
Аналіз стану здоров’я УЛНА ЧАЕС в Латвії показав, що в клінічній картині 70,00% 
УЛНА зустрічаються скарги на біль голови () [17]. За нашими даними динаміка скарг 
на  болі  голови  збігається  з  даними,  отриманими  для  вестибуло-атактичного  та 
вестибуло-вегетативного синдромів – наростання патологічної симптоматики в 1992 
р. (Ів = 2,7) досягнення максимума в 1994 р. (Ів = 3,4). В 1995 р. відбулось достовірне 
(р<0,05) зниження вираженості скарг на головні болі (Ів = 1,5).

У подальшому описані хворі стали пацієнтами кардіолоґічних клінік, звертання 
їх до центру Невроотолоґії припинились. Аналізи патолоґічних змін показують, що 
статистично  достовірна  патолоґія  починається  у  вестибуло-веґетативній  проекції 
пізніше (в 1994-1995 рр.), ніж у зоні вестибулярної периферії (1991 р.) – це додатковий 
доказ ведучої ролі ураження присінкової периферії в патоґенезі захворювання (рис. 2). 
Віддалені наслідки аварії на ЧАЕС описані у відповідних звітах міністерств України, 
Росії, Білорусі. Так, за даними МОЗУ рівень захворювань нервової системи в 3 рази 
перевищує характерний для населення України, вегетативно-судинною дистонією - в 
16 разів [13]. У Білорусі відмічене зростання неврологічної захворюваності, особливо 
неспецифічних захворювань вегетативної нервової системи [28].

Психоемоційний  синдром. За  допомогою  опитника  НОАСК  вивчали  Ів 
хворобливого стану при моніторингу по роках. Наростання вираженості його з 1992 
по 1994 р. збігається з динамікою вестибуло-сенсорних порушень: 1992 р. – Ів = 2,7, 
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1993 р. – 3,25, 1994 р. – 3,4, 1995 р. – 1,6. Відмічається достовірне (р<0,05) зниження 
відчуття  хворобливого  стану  у  1995  році.  Таким  чином,  отримані  результати 
показують наростання симптоматики з 1991 по 1994 р. та більш чи менш значиме 
зменшення її вираженості в 1995 році. Описані результати узагальнені в табл. 2.

Таблиця 2 
Динаміка достовірних змін параметрів синдромів

Рік
назва 

синдрому
скарги Р1 N1 Р2 координація ПТ

Контроль немає 0 30,8 68,6 139,8 2,1 120

Рік 1986
вестибуло-
атактичний 2,4 30,8 68,6 139,8 4,1 120

Рік 1988 0 30,8 68,6 139,8 2,1 120

Рік 1991
вестибуло-
сенсорний 3,7 40,42 89,7 150 6,3 114,9

Рік 1992

вестибуло-
сенсорний, 
вестибуло-
моторний 3,1 36,36 91,9 155 9 125

Рік 1994

вестибуло-
сенсорний, 
вестибуло-
моторний 
вегетативний 4,1 94,81 105,1 168 11 138,44

Рік 1995 невротичний 1,9 78,57 97,4 160 9,5 138,44
Ці  дані  є  доказом  провідної  ролі  вестибулярного  аналізатора  в  патоґенезі 

симптомів, тісних зв’язків вестибулярної та лімбічної систем та їх функціонального 
об’єднання у вестибуло-лімбічну проекцію. Зміна комплексу симптомів, у нашому 
спостереженні, означає зміну континґенту хворих, а не зниження симптоматики. У 
хворих первісного звернення, починаючи з 1995 р. вже знаходили змінену структуру 
ознак  хвороби.  Ці  дані  повністю  узгоджуються  з  літературними  джерелами. 
Наприклад,  в  Росії  виявлено  збільшення  в  9,6  разів  захворюваності  психічними 
розладами серед УЛНА ЧАЕС порівняно з непотерпілою популяцією Росії [24].

Зміна симптоматики в 1997-1998 рр.  З метою уточнення динаміки перебігу 
захворювання  провели  подальший  моніторинг  ще  110  хворих,  здебільшого, 
мешканців м. Києва,  обстежених протягом 1997-1998 років. Починаючи з 1996 р, 
характер скарг у вказаної групи відрізнявся від скарг у попередні роки. Вони стали 
більш  різноманітними,  зменшились  скарги  на  запаморочення  (43,01%  хворих), 
збільшився відсоток хворих, що скаржились на головокружіння (48,63%), інтенсивні 
мігреноподібні болі голови (48,63% хворих), астенію (37,8%), вушні шуми (8,12%) і 
фобії (8,12%), практично відсутні поліалгії, остео та міалгії. Зате почастішали скарги 
на напади серцебиття (43,01%), внутрішнє напруження (16,22%), судоми (10,80%). В 
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анамнезі  хворих  також  почастішали  посилання  на  побутові  та  виробничі  стреси 
(70,33%) як причину захворювання. Хворі рідко пов’язували своє захворювання з 
аварією на ЧАЕС.

Подовжились ЛП піків ВП інших модальностей, в першу чергу, зорових та 
соматосенсорних  (рис.  5).  Спостерігали  мозаїчну  картину  електричних  порушень 
нервової  системи  за  даними  ВП.  Подальшого  зниження  зазнало  порушення 
координації  рухів  до  7,7±2,6  бали.  Вестибулопатія  (Н  81  за  МКХ-10)  перестала 
домінувати в симптомокомплексі. Найчастішими діагнозами стали неврози тривожні 
(F 41.1), неврастенії (F 48.0), неврози кардіогенні (F 45.3). 

Викликані потенціали
Присінкові Слухові Зорові Соматосенсорні

норма хвори
й

норма хвори
й

норма хвори
й

норма хворий

Р1 40 39 60 40 60 69 80 109
N1 80 83 100 76 100 93 150 147
P2 150 152 180 181 180 147 200 175

Рис. 5. Приклад електричної картини МВП у хворого з тривожним неврозом (F 
41.1). Відмічається мозаїчна картина подовження ЛП піків ВП.

Порівнюючи  отримані  нами  результати  з  даними  літератури,  бачимо,  що 
розлади кіркової реґуляції, призводять до порушень ҐАМК-ґліцинового балансу. А 
він, у свою чергу, призводить до розладів активности медіаторів, змін метаболізму та 
імунної системи [18]. Імунодефіцит, що супроводжував вестибулярну дисфункцію, та 
виникав у віддаленому періоді в УЛНА ЧАЕС, описав проф. Ніколенко В.Ю. [11]. 
Показано,  що  такий  дефіцит  виникав  у  персоналу  ЧАЕС  саме  при  порушеннях, 
локалізованих на рівні кори мозку [4].

Саме це може пояснити, чому серед 111 хворих, обстежених у 1998 р. у 24,32% 
осіб  нами  вперше  були  виявлені  ознаки  невроінфекції.  Більш  детально  вірусна 
невроінфекція була проаналізована нами в 1999 р., обстежено 45 хворих. Початок 
хвороби припадав на 1991,0±7,8 рік, що означає, що хворі з помилковими діаґнозами 
та сумнівним лікуванням, роками курсували між лікарями різного профілю. Скарги 
цього профілю хворих були невираженими: запаморочення 48,9% всіх обстежених, 
головокружіння - 13,3%, болі голови - 44,4% переважно постійні неінтенсивні, рідко з 
пароксизмами інтенсивного болю, слабкість - 22,2%, заніміння - 22,2%. Всі ЛП всіх 
піків всіх модальностей ВП перевищували нормативні параметри, як це зображено на 
рис. 6.

Важливою знахідкою був факт низького рівня загального холестеролу крови 
3,0±2,7 мMoль/л, при нормативі ВООЗ в межах 3,9-5,2 мMoль/л. У 29% хворих він 
виявився  зашкально  низьким,  що  вказує  на  зниження  резистентности  у  наших 
пацієнтів. У 28 осіб визначали IgA, IgM, IgG та полімеразну ланцюгову реакцію до 
вірусів герпесу та цитомеґаловіруса. Значення IgA, IgM та полімеразної ланцюгової 
реакції - в межах норми, тоді як показники IgG виявились: для HSV1-1:3789±3771 
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(максимальне значення норми 1 400 розведення), для HSV2–1:643±645 та для ЦМВ–
1:964±645 [30].

Рис. 6. Всі Латентні періоди всіх піків всіх модальностей викликаних потенціалів  
перевищують нормативні дані (подані в дужках).

Подібні дані отримані і в інших лабораторіях, що вивчали УЛНА ЧАЕС в ці роки [6]. 
Отже, можна бачити, що через 12 років після аварії на ЧАЕС зниження імунітету 
призвело до появи хронічних вірусних інфекцій. На сьогоднішній день уже важко 
визначити,  які  ще  наслідки  цієї  катастрофи  є  актуальними:  значне  підвищення  в 
Україні, в порівнянні з Європейськими державами, кількости інфарктів та інсультів, 
онкозахворюваности, метаболічних порушень чи інших складових захворюваности. 
Складно також віднайти способи довести чи відкинути  внесок аварії на ЧАЕС до 
розвитку  епідемії  туберкульозу  в  Україні,  вроджених  імунодефіцитних  станів, 
серцево-судинної патолоґії. 

Висновки. 
1. Опромінення «малими дозами радіації» призводить до ураження присінка. Воно 

починається  з  периферичного  рецептора,  далі  розповсюджується  у  вигляді 
функціонального  порушення  на  центральні  зони  аналізатора,  переходить  на  його 
моторні,  веґетативні,  лімбічні  зв’язки,  -  де  реалізується  у  складний  комплекс 
синдромів:  вестибуло-атактичного,  цефалґічного,  вестибуло-веґетативного, 
невротичного та психо-емоційного.

2.  Функціональні  вестибулопатії  супроводжуються  віддаленими  наслідками,  які 
розвиваються в три фази: первісна реакція, уявне благополуччя, віддалені наслідки.

3. Віддалені наслідки помилково діаґностують як дисфункції моторної, веґетативної 
або лімбічної систем

4.  У  ході  віддалених  наслідків  кіркові  порушення  призводять  до   імунних, 
метаболічних, пароксизмальних розладів.

5.  Віддалені  наслідки  призводять  до  інвалідизації  потерпілих,  їх  лікування 
виявляється малоефективним.
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СТРАТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ СУДИННО-МОЗКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА 
ЇХ УСКЛАДНЕНЬ СЕРЕД СПІВРОБІТНИКІВ CЛУЖБИ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ

Тхоревський І.В., Недужа І.Л.
Центральна поліклініка ВМУ СБУ (Київ)
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 Упродовж  останніх  10  років  в  поліклініці  СБУ  проводиться  робота  по 
виконанню  відомчої  програми  «Профілактика  та  лікування  артеріальної 
гіпертензії  серед  співробітників  СБ  України,  пенсіонерів  та  членів  їх  сімей». 
Мета програми – спостереження та виявлення хворих на АГ, розподіл за групами 
ризику  раннього  прогнозування  мозкового  інсульту  та  інфаркту  міокарда, 
попередження  судинно-мозкових  захворювань  та  їх  ускладнень.  Матеріали  і 
методи:  під спостереженням перебуває 7 346 хворих. З них до 40 років - 9,5 %, 
40-60 років – 38,4 %, після 60 років – 52,1 %. ГХ 1 стадії  складає 22,2 %; ГХ ІІ 
стадії – 63,3%; ГХ ІІІ стадії – 14,5%. По групам ризику: низький – 6,3%; помірний 
–  46,3%;  високий  –  32,9%;  дуже  високий  –  14,5%.  Окрім  загальних  методів 
дослідження  пацієнтам  проводились  УЗД  судин,  УЗД  серця,  холтерівське 
моніторування, добове моніторування АТ, ВЄМ, визначення ліпідного профілю. 
Результати та обговорення. За  перші   2  роки проведення  програми постійно 
лікувалися з ГХ ІІ ст. 30%; епізодично 35%, зовсім не лікувалися 35%; за  останні 
2 роки: з високим ризиком відповідно 50%, 40%, 10%; з дуже високим ризиком 
95%,  41%,  1%.  З  2008  року  впроваджено  базу  електронної  книжки  –  де 
планування  обстеження  проводиться  автоматично  з  урахуванням  груп  ризику. 
Впровадження  транскраніальної  допплерографії  в  режимі  дуплексного 
сканування інракраніальних судин та визначення внутрішньомозкового кровотоку 
дозволило  виявити  ангіоспазм  мозкових  артерій  різних  ступенів,  наявність 
судинних мальформацій, якісні зміни комплексу інтими-медіа в сонних артеріях, 
що  є  проявом  ранніх  стадій  атеросклеротичного  ураження  та  наслідками 
неадекватного лікування АГ. Виконання основних завдань по профілактиці АГ, 
стратифікації ризиків судинно-мозкових захворювань дозволило зберегти низькі 
показники їх ускладнень – МПМК, ГПМК. Серед співробітників ці показники за 
останні  5  років  знаходяться  у  межах  0,1  –  0,3  %;  інших  –  0,7% -  що  нижче 
показника серед працездатного населення України (МОЗ - 0,98 %)

Висновки:  завдання  Програми  «Профілактика  та  лікування  артеріальної 
гіпертензії  серед  співробітників  СБ  України,  пенсіонерів  та  членів  їх  сімей» 
вирішуються  і  мають  позитивний  вплив.  Накопичені  результати 
використовуються  для  удосконалення  організації  роботи  лікарів  з  питань 
діагностики  та  лікування  судинних  хвороб,  динамічного  спостереження  та 
формування  здорового  способу  життя.  Проте,  останній  напрямок  є  найбільш 
перспективним через безпосереднє спрямування на особисту поведінку пацієнта, 
розуміння ним факторів ризику, та необхідність їх усунення.

ВАСКУЛЯРНІ УСКЛАДНЕННЯ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗМІН ШИЙНОГО 
ВІДДІЛУ ХРЕБТА: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА 

ЛІКУВАННЯ

Червоненко О.М., Коваленко О.Є., 
Націнальна медична академія післяиплоної освіти імені П.Л. Шупика, 

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

155



Цереброваскулярні  захворювання  є  важливою  медико–соціальною 
проблемою сучасної неврології та посідають друге місце серед причин смертності 
населення  (Міщенко  Т.С.,  2002-2009рр.,  Гусєв  Є.І.,  Скворцова  В.І.,  2006р.). 
Вертеброгенні захворювання нервової системи є також однією з найактуальніших 
проблем сучасної медицини (Шевага В.М., 2007; Сітель М.Н., 2008 та ін.).

Цереброваскулярні  порушення  у  пацієнтів  молодого  і  середнього  віку  у 
вигляді  хронічної  вертебрально–базилярної  ішемії  мозку  частіше  зумовлені 
дегенеративними змінами шийного відділу хребта в зв’язку з високою залежністю 
вертебро–базилярного  кровотоку  від  стану  структур  шийного  відділу  хребта. 
Актуальним  питанням  неврології  є  профілактика  та  рання  діагностика 
спондилогенних  судинних  порушень,  які  вражають  переважно  людей 
працездатного  віку.  Численні  данні  статистики  свідчать  не  лише  про  високу 
частоту  дегенеративно-дистрофічних  захворювань,  але  й  про  відсутність 
тенденції  до  її  зменшення  (Тюрников  В.М.,  2008р.).  Слід  зазначити,  що 
дегенеративні зміни саме в шийному відділі хребта можуть викликати центральні 
та периферійні вертеброгенні судинні розлади. 

Нейро-судинний синдром з переважною локалізацією у верхніх кінцівках є 
частим  екстравертебральним  синдромом  при  дегенеративних  змінах  шийного 
відділу  хребта.  Тому,  в  комплексі  діагностичних  заходів  у  62  пацієнтів  з 
означеною  патологією,  крім  загальноприйнятого  обсягу  обстежень,  ми 
використовували реовазографію рук. Велику увагу приділяли співставленню змін, 
визначених  в  структурах  шийного  відділу  хребта  за  допомогою  магнітно-
резонансної томографії (МРТ) та клінічних проявів захворювання.

Оскільки в організмі хворих з вертеброгенними захворюваннями нервової 
системи  мають  місце  неоднотипні  зміни,  схеми  лікування  мають  бути 
індивідуальними,  з  урахуванням  патогенетичних  особливостей  та  стану 
саногенетичних  реакцій,  зокрема,  біомеханічних.  Біомеханічна  саногенетична 
реакція  полягає  у  зміні  рухового  стереотипу.  При  формуванні  неадаптованого 
рухового  стереотипу  досягнення  стійкої  ремісії  неможливе,  незважаючи на  всі 
запобіжні заходи.

В комплексі  лікування  хворих з  вертебро-базилярною ішемією та  нейро-
васкулярним  синдромом  верхніх  кінцівок  вертеброгенного  походження  крім 
медикаментозного лікування ми рекомендували хворому лікувальну гімнастику, 
постізометричну релаксацію,  носіння коміра Шанца, точковий самомасаж. Тобто, 
хворий навчався комплексу самодопомоги, який він може використовувати вдома.

Таким  чином,  лише  комплексний  підхід  до  діагностики  та  лікування 
вертеброгенних  захворювань  нервової  системи  при  дегенеративних  змінах 
шийного відділу хребта із застосуванням рефлекторних методів впливу, фізичних, 
ортопедичних  заходів  та  медикаментозної  терапії  дозволить  досягти  успіху  в 
лікуванні означеної патології.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ  У ХВОРОГО  З 
ЗАГОСТРЕННЯМ ДИСКОГЕННОЇ ШИЙНОЇ  ПОЛІРАДИКУЛОПАТІЇ, 
СПРОВОКОВАНИМ ЗАКРИТОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ: 

ВИПАДОК З ПРАКТИКИ
  

Чуприна Г.М., Мачерет Є.Л.
Національна медична академія післядипломної освіти імені  П.Л. Шупика (Київ)

Вступ. Захворювання, що супроводжуються больовим синдромом, доцільно 
розглядати  як  стани,  при  яких  має  місце  генетично  обумовлене  зниження 
“больового порогу” (БП) до дії тригерних чинників. БП – це комплекс механізмів 
ЦНС, який  підтримує баланс  між процесами збудження і гальмування на різних 
рівнях НС і може змінюватись під впливом стресу різного генеза, втоми, травм і 
т.п.  У людей,  що страждають від болю,  має місце порушення цього балансу, 
зокрема, спостерігається  вроджена недостатність регуляції ендогенної опіоїдної 
системи мозку - на основі чого виникає центральна дисфункція ноціцепції,  а у 
основі загострення лежить  пароксизмальний зрив центрального контролю болю. 

Мета  роботи:  навести  приклад  ефективного  застосування  методу 
голкорефлексотерапії (ГРТ) у хворого зі стійким больовим синдромом, що виник 
на  тлі  загострення  дискогенної  шийної  полірадикулопатії,  спровокованої 
закритою черепно-мозковою травмою (ЗЧМТ). Матеріал і методи дослідження. 
Хворий  К.,  56  років,  економіст,  знаходився   на  спостереженні   при  кафедрі 
неврології і рефлексотерапії  у вересні - жовтні 2010 р. У 30-річному віці після 
перенесеного  потужного  психо-емоційного  стресу  виникли  сильні  болі  в  обох 
руках.  Проходив  лікування  в  ІІ  неврологічному  відділенні  КОКЛ  де  було 
поставлено діагноз: Вертеброгенна шийна  полірадикулопатія С4-С7 з обох боків, 
виражений  больовий  синдром.  Медикаментозне  лікування  не  дало  значного 
ефекту, і хворому було призначено курс ГРТ. Після 10 сеансів ГРТ болі в руках 
зникли і не нагадували про себе 36 років, аж поки у квітні 2010 р. хворий, після 
побиття хуліганами, отримав ЗЧМТ. У вересні 2010 р., коли хворий проходив 3-й 
курс  консервативного  лікування  у  НДІ  Нейрохірургії,  єдиним  симптомом  у 
відношенні якого не було відмічено позитивного ефекту, були болі в руках.

Хворий  звернувся  на  кафедру  неврології  і  рефлексотерапії  з  метою 
проходження курсу ГРТ. Клінічний діагноз: Стан після перенесеної ЗЧМТ(забій 
головного  мозку  легкого  ступеня,  внутрішньомозкова  гематома  лобної  частки 
праворуч). Шийний остеохондроз. Задні парамедіанні кили дисків С4-С5, С5-С6, 
С6-С7,  С7-Т1.  Дискогенна  шийна   полірадикулопатія  С4-С7  з  обох  боків, 
рецидивуючий  перебіг,  стадія  загострення  з  затяжним  больовим  синдромом. 
Хворому  було  проведено  7  процедур  ГРТ,  після  чого  болі  в  руках  повністю 
зникли.

Висновки. Застосування  ГРТ  у  хворих  з  больовим  синдромом  на  фоні 
зниження БП призводить до відновлення центральних механізмів контролю болю, 
що клінічно маніфестується зменшенням або зникненням больових проявів.
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ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ ЯК ОДНА З ПРИЧИН 
КАРДІОЕМБОЛІЧНОГО ІНСУЛЬТУ: НЕОБХІДНІ ПРЕВЕНТИВНІ 

ЗАХОДИ

Шкробот С.І., Мілевська-Вовчук Л.С., Вовчук В.В.
 Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології 

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
 (м.Тернопіль)

Відповідно  до  даних  світової  літератури  саме  неклапанна  фібриляція 
передсердь  (ФП)  має  найбільшу  питому  вагу  серед  інших  факторів  ризику 
розвитку кардіоемболічного інсульту (КЕІ). За результатами дослідження Petersen 
P.,  1990 та  Wolf P.A.  et al.,  1991 ризик розвитку КЕІ у хворих з ФП у 5 разів 
вищий, ніж у пацієнтів із синусовим ритмом. 

Саме тому  метою нашої  роботи було вивчення клінічних особливостей та 
факторів,  що впливають на розвиток і  перебіг  ішемічних інсультів у хворих із 
неклапанною ФП. 

Нами обстежено 47 хворих з КЕІ, у яких діагностовано неклапанну ФП на 
ґрунті хронічної серцевої недостатності (10,6 %), ішемічної хвороби серця (27,7 
%),  артеріальної  гіпертензії  (25,5  %),  дилятаційної  кардіоміопатії  (8,5  %), 
цукрового діабету  (21,3  %),  ожиріння (6,4  %).  Групу складали 28 жінок та 19 
чоловіків  віком  від  31  до  75  років.  У  ході  проведеного  дослідження 
застосовувалися  наступні  методи:  клініко-неврологічні  (динамічний моніторинг 
неврологічного статусу проводили за шкалою інсульту NIHSS (National Institute of 
Health Stroke Scale)  та інструментальні  (комп’ютерна  томографія  для 
нейровізуалізації структур головного мозку, електрокардіографія для дослідження 
діяльності серця). Аналіз результатів проведеного дослідження показав, що серед 
обстежуваних  домінувала  постійна  форма  ФП  (у  87,2  %).  З  діагнозом  ФП 
спостерігалися у терапевта протягом останніх 3 років 17 % хворих, від 3 до 10 
років – 19,1 %, понад 10 років – 25,5 %. 17 % пацієнтів не знали про наявність у 
них аритмії,  а ще 21,3 % – знали, проте не могли вказати чітко її  тривалість і 
ніколи  не  отримували  специфічної  терапії.  З  метою  превентивного  лікування 
вживали  антиагреганти  лише  8,5  %  усіх  обстежуваних.  23,4  %  хворих  при 
поступленні мали неврологічні порушення легкого ступеня (за шкалою  NIHSS); 
21,3 % – середнього, 8,5 % – тяжкого, а 46,8 % пацієнтів  – надтяжкого ступеню 
відповідно.  При цьому, слід зазначити, що серед обстежуваних з неврологічними 
порушеннями тяжкого та надтяжкого ступеню переважали ті,  що не знали про 
наявність у них аритмії (30,8 %); ті,  що знали,  проте не могли вказати чітко її 
тривалість і ніколи не отримували специфічної терапії (38,4 %), а також хворі з 
ФП в анамнезі понад 10 років (30,8 %). 

Висновок: високий  ембологенний  потенціал  неклапанної  ФП та  зростання 
ризику  КЕІ  в  умовах  відсутності  специфічної  антитромботичної  терапії  ФП, 
обумовлює необхідність адекватної корекції зазначеного патологічного стану та 
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постійного  моніторингу  даного  контингенту  хворих  фахівцями терапевтичного 
профілю. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ОСТЕОАРТРОЗУ НИЖНІХ КІНЦІВОК
ВЕРТЕБРОГЕННОГО ГЕНЕЗУ

Юрик О.Є.
Інститут травматології та ортопедії Національної Академії 

медичних наук України (Київ)

Метою наших досліджень було вивчення особливостей клінічних проявів та 
перебігу  остеоартрозу  нижніх  кінцівок  у  осіб  з  доведеною  вертеброгенною 
етіологією захворювання. Обстежено 64 пацієнти з І-ІІ стадіями остеоартрозу (52 
жінки та 12 чоловіків). Коксартроз був діагностований у 35 осіб, гонартроз – у 29 
осіб.  Нами виявлені  такі  типи перебігу  процесу: а)  доброякісний – 29 чол.;  б) 
перманентно-прогресуючий – 23 чол.; в) злоякісний – 12 чол. 

При доброякісному перебігу захворювання виникало через 1-6 місяців після 
клінічних проявів вертеброгенної люмбоішіалгії. Частіше виникало у жінок у віці 
30-60 років. При пасивній ротації (згинанні суглоба) біль був майже відсутнім. 
Стартовий  біль  був  не  характерним.  Частіше  за  все  біль  виникав  вдень, 
посилювався при ходінні, тривалому перебуванні на ногах або зовнішній ротації, 
при  спуску  по  сходах.  Нічний  біль  був  не  характерним.  Спостерігалося 
підвищення колінного та ахілового рефлексів в перші тижні захворювання, після 
чого поступово рефлекси   знижувались на стороні ушкодження. Діагностувалися 
гіпотонія та гіпотрофія чотирьохголового м’язу стегна над ушкодженим суглобом 
і на регіонарному рівні (при гонартрозі); наявність асиметрії сідничних складок на 
стороні  ураження  (при  коксартрозі),  ущільнення  нижнього  краю  середнього 
сідничного  м’яза  при  коксартрозі.  Спостерігалися  зміни  шкірних  покривів 
сегментарного рівня на боці ушкодженого суглоба. 
          При перманентно-прогресуючому перебігу нейрогенного остеоарторозу 
діагностувалися   наступні  клінічні  ознаки.  Остеоартроз  частіш  за  все 
спостерігався у осіб,   прооперованих з приводу кил міжхребцевих дисків LIII-LV.. 
Нейрогенний  остеоартроз  розвивався  через  1-5  років  після  перенесеного 
оперативного втручання. Були наявними ознаки помірного потовщення шкірних 
покривів  над  ушкодженим  суглобом,  виражена  гіпотонія  та  гіпотрофія  м’язів 
сегментарного  рівня.  Захворювання  мало  тривалий  багаторічний  перебіг,  з 
періодичними  загостреннями  процесу.  Короткочасний  стартовий  біль 
поєднувався  з  болем  в  суглобі  та  хребті  під  час  ходіння.  Характерними  були 
ранкова  скутість  в  ушкодженому  суглобі  та  хребті,  обмеження  рухів  в 
ушкодженому суглобі в період загострення; крепітація в суглобі.
       Злоякісний перебіг нейрогенного остеоартрозу характеризувався тим, що час 
від перших клінічних проявів ушкодження структур попереково-крижового рівня 
до швидкого розвитку нейрогенного остеоартрозу III-IV ст. займав лише 1-4 роки. 
За  клінічними  ознаками  не  відрізнявся  від  звичайного  остеоартрозу.  При 
неврологічному обстеженні були ознаки мієлорадикулонейропатії корінців L4-S1.
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        Пацієнти з І-ІІ типами перебігу нейрогенного остеоартрозу нижніх кінцівок 
потребували  консервативного  лікування.  При  злоякісному  перебігу  процесу 
консервативне  лікування  виявилось  неефективним,  пацієнтам  проводили 
ендопротезування ушкодженого суглоба.

КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ КИЛ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ В 
ПОЄДНАННІ З НЕСТАБІЛЬНІСТЮ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА  

Юрик О.Є., Сташкевич А.Т., Секер Т.М.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України» (Київ)

Мета роботи: визначити основні клінічні прояви кил міжхребцевих дисків в 
поєднанні  з  нестабільністю  поперекового  відділу  хребта  та  покази  до 
консервативного лікування. Методи дослідження: проведено аналіз лікування 30 
хворих з остеохондрозом поперекового відділу хребта, нестабільністю на рівнях 
L4 – L5 та/або L5 – S1, килами на рівнях L3 – L4, L4 – L5, L5 – S1. Жінок було 17, 
чоловіків  –  13.  Скарги у  пацієнтів  були наступні:  біль в  поперековому відділі 
хребта  з  іррадіацією  в  одну  або  обидві  нижні  кінцівки,  слабкість  в  ногах, 
особливо  в  стопах.  В  неврологічному  стані  визначали  таку  кількість 
спостережень: люмбалгія – 28, радікулопатії   корінців  L3 –  S1 – 21, симптоми 
натяжіння корінців – 9, зниження колінних та ахіллових рефлексів – 24, зниження 
сили перонеальної групи м’язів до 3 – 4 балів – 30, порушення чутливості по типу 
гіпестезії  по  корінцевому  типу  у  всіх  хворих.  У  5  пацієнтів  при  значній 
нестабільності хребцево–рухового сегменту (ХРС) в поперековому відділі хребта 
і невеликих розмірах протрузій і кил міжхребцевого диску (МХД) превалювали 
прояви  больового  синдрому  з  обох  боків  спини  і  нижніх  кінцівок,  які  різко 
посилювались при фізичному навантаженні і рухах. У 10 пацієнтів при незначній 
нестабільності ХРС і компресії нервових структур килами МХД на перший план 
виступали  клінічні  прояви  компресійного  синдрому,  причому,  частіше 
латералізовано, з одного боку спини чи нижньої кінцівки. Больовий синдром був 
постійний, навіть в  положенні лежачи. Проводили наступну діагностику: МРТ, 
обзорну  спонділографію,  перідурографію,  мієлографію,  функціональні 
рентгенологічні  зміни  попереково–крижового  відділу  хребта.  Консервативне 
лікування  включало  в  себе  застосування  медикаментозної  терапії  (нестероїдні 
протизапальні  засоби,  вітамінотерапія,  судинні  препарати,  міорелаксанти, 
антигомотоксичні  препарати),  проводили  голкорефлексотерапію,  масаж, 
магнітотерапію, ліжковий режим.

Результати  лікування оцінювали як найближчі (при виписці) і віддалені – 
через 6 – 12 місяців за візуальною шкалою болю і якістю життя. У 85% пацієнтів 
відмічали позитивний результат. 15% хворих потребували хірургічного лікування.

Висновки: консервативне лікування показано при незначній нестабільності 
ХРС в поперековому відділі хребта та протрузіях і килах МХД, які не викликають 
значної  компресії  нервово–судинних  структур  і  відповідної  клінічної 
симптоматики.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ГОЛОВНОГО БОЛЮ У ПАЦІЄНТІВ З 
АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПОТЕНЗІЄЮ

Яблуновська А.М., Сакун Т.М.
Державна наукова установа « Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини»  Державного управління справами (Київ)

             Артеріальна гіпотензія (гіпотонічна хвороба) — стан, що характеризується 
зниженням систолічного тиску нижче 100 мм рт.ст., діастолічного — нижче 60 мм 
рт.ст.  Виділяють  первинну  та  вторинну  артеріальні  гіпотензії. Первинна 
(есенціальна) гіпотензія проявляється в двох варіантах — як конституціонально-
спадкова або «фізіологічна» гіпотензія в зовсім здорових людей з низьким АТ та 
як хронічне захворювання (гіпотонічна хвороба). Головний біль при артеріальній 
гіпотензії  має  гетерогенний  характер  і  є  наслідком  низки  патогенетичних 
факторів. Варто зазначити, що при гіпотонії можливо виділити два основні типи 
головного  болю,  які  відрізняються  механізмом  виникнення та клінічною 
характеристикою. 
При артеріальній гіпотензії  першого типу   патологічний процес розвивається в 
дрібних артеріях і  артеріолах в  результаті  підвищення  рівня  ацетилхоліну  і 
зниження  концентрації  катехоламінів.  На  тлі  низької  активності 
симпатоадреналової  системи  відбувається  зниження  тонусу  та  збільшення 
припливу  артеріальної  крові.  Головний  біль  у  цьому  випадку  обумовлений 
надлишковим розтягненням артерій,  має  пульсуючий характер,  локалізується в 
скронево-тім’яній,  іноді  потиличній  ділянці  і  може  навіть  супроводжуватись 
відносним, для даного конкретного хворого, підвищенням артеріального тиску.  
Другий  тип  головного  болю  при  артеріальній  гіпотензії  пов’язаний  із 
затрудненням венозного відтоку з порожнини черепа внаслідок зниження тонусу 
внутрішньочерепних вен.  Головний біль при цьому локалізується в потиличній 
ділянці, де знаходиться проекція злиття внутрішньочерепних венозних синусів,  і 
в основному сприймається як тягар. Виникненню такого болю сприяють фактори, 
що ускладнюють венозний відтік з порожнини черепа при низькому тонусі вен: 
горизонтальне  положення  тіла,  положення  з  опущеною  головою,  фізичне 
напруження. Для такого типу болю характерна поява після сну в ранкові години з 
поступовим зменшенням після підйому і початку неспання. 

          Під наглядом знаходилось 34 пацієнти з віком від 25 до 45 років. Розподіл за 
статтю:  жінки -  31,  чоловіки – 3.  У всіх  пацієнтів  артеріальна гіпотензія  була 
підтверджена  добовим  моніторуванням  артеріального  тиску,  проведеним  в 
амбулаторних умовах. Аналіз скарг та проведення клінічного огляду показало, що 
всі  пацієнти  скаржились  на  головний  біль  розпираючого  характеру,  особливо 
вранці,  після  сну.  Ближче  до  середини дня  стан  покращувався.  90% пацієнтів 
відмічали виражену метеозалежність. Приблизно у 35% випадків головний біль 
супроводжувався  відчуттям  нехватки  повітря,  серцебиттям,  кардіалгіями, 
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тривогою, відчуттям страху, порушеннями сну. У 20% пацієнтів були присутні 
запаморочення, синкопальні стани. 80% скаржились на підвищену втомлюваність, 
дратівливість, загальну  слабкість, зниження  працездатності. На  фоні 
попереднього  прийому  вазоактивних  препаратів  покращення  стану  не 
відмічалось. При  ультразвуковому  дослідженні  судинної  системи  голови 
реєструвалося зниження швидкості кровоплину в судинах вертебро-базилярного 
басейну, утруднення венозного відтоку з порожнини черепа.
 Висновки. Головний  біль  при  артеріальній  гіпотензії  з  урахуванням 
патогенетичного  механізму  виникнення відносять  до судинного  типу  головних 
болей.  При  артеріальній  гіпотензії  терапія  вазоактивними  препаратами  не 
показана. Доцільним є застосування засобів, які покращують венозний відтік із 
порожнини черепа, не впливають на судинний тонус і не мають гіпотензивного 
ефекту.

ВЕГЕТАТИВНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ДОРСАЛГІЇ

Ярошевський О.А., Ліпинська Я.В.

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра 
рефлексотерапії (м.Харків)

Мета: аналіз вегетативних функцій у хворих на дорсалгії різних локалізацій 

Методи: клініко-неврологічний, бальна оцінка за тестами Вейна О.М., 2001, 
визначення  вегетативного  тонусу.  Результати  дослідження:  Вегетативна 
дисфункція  різного  ступеня  виразності  спостерігалася  у  100  %  пацієнтів  з 
дорсалгіями (359), причому  виразність за суб'єктивними критеріями   в цілому 
становила 30,2 + 6,6 (p <  0,01) (верхня межа норми – 15 балів); за об'єктивними 
показниками -  35,4  +  2,8  (p  <   0,01)  (верхня межа норми –  25  балів).  Більш 
високий підйом за  шкалою суб'єктивних  симптомів  (у  2  рази)  у  порівнянні  зі 
шкалою об'єктивних симптомів (у 1,5 рази) свідчив про велику роль емоційно-
особистістних особливостей у клінічному оформленні захворювання. В структурі 
синдрому вегетативної дистонії (СВД) виділялися сегментарні та надсегментарні 
вегетативні  порушення.  На  сегментарному рівні вегетативні  порушення 
проявлялися  у  вигляді  судинно-алгічно-трофічних  порушень,  клінічні прояви 
яких залежали від  локалізації  дорсалгії. На  надсегментарному  рівні СВД 
проявлявся психовегетативним синдромом у  вигляді перманентних порушень у 
серцево-судинній   та  м'язовій системах  (100 %).  Вегетативний  тонус  у 
досліджуваних  хворих  у  цілому  характеризувався  симпатичною направленістю 
вегетативних  функцій,  про  що  свідчила  висока  вірогідність  переважання 
симпатикотонії,  високий  індекс  Кердо,  коефіцієнт  Хільдебранта.  При  аналізі 
впливу тривалості  захворювання на характер вегетативних  порушень виявлено, 
що тривалий перебіг больових синдромів сприяє формуванню більш вираженого 
СВД і підвищення симпатичного тонуса.

Було  виявлено,  що  при  дорсалгіях  будь-якої  локалізації,  у  пацієнтів  із 
симпатикотонією  більш  часто  відзначався  переважно  рецидивуючий, 
прогредієнтний та затяжний характер перебігу захворювання. Частота рецидивів у 
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рік  при  симпатикотонії  склала  3,8±0,4  та  була  достовірно  вищою,  ніж  при 
ваготонії  –  2,7±0,2  (p<0,05)  та  эйтонії  –  2,6±0,2  (p<0,05).  Симпатикотонія,  як 
відомо,  є  фактором,  що  сприяє  посиленню  проведення  нервово-м'язового 
імпульсу, і таким чином полегшує виникнення та посилення болю, пов'язаного з 
м'язовим спазмом.

Висновки. Таким  чином,  при  лікуванні  дорсалгій  будь-якої  локалізації 
необхідно врахувати стан вегетативних функцій.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ   ДОРСАЛГІЙ

Ярошевський О.А., Морозова О.Г.
Харківська медична академія післядипломної освіти (Харків)

На підставі  багаторічного досвіду лікування пацієнтів,  які  страждають на 
дорсалгії,  розроблено  та  клінічно  апробовано  систему  лікування  дорсалгій  із 
урахуванням  наявності  у  всіх  пацієнтів  біомеханічної  патології  хребта  та 
міофасціальної дисфункції. 

Лікувальна  програма відновлювального лікування при  болі  у  спині  будь-
якого  рівня повинна  бути направлена  на  корекцію  постурального  м′язового 
дисбалансу на  тлі  патобіомеханічних  порушень  опорно-рухового апарату, 
ліквідацію  міофасціальних  тригерних  точок,  створення  нового  рухового 
стереотипу та включати три  напрямки,  направлені на  симетризацію  м′язового 
корсета  та  її закріплення: мануальна  терапія,  рефлексотерапія  (акупунктура), 
лікувальна  гімнастика. 

В комплекс мануальної терапії (перший блок) включались:
 а) усунення функціональних блоків хребцевих рухових сегментів; 
б) усунення  м′язово-дистонічних,  міодистрофічних  та  міофасціальних 

порушень  техніками  постізометричної  релаксації,  міофасціального  релізу  та  м
′язово-енергетичними,  ішемічною  компресію  тригерних  точок,   акупресурою, 
техніками напруження та  протинапруження;  в) усунення дисфункцій basis cranii 
техніками  краніальної  мануальної  терапії;  г)  лікування  положенням 
(аутомобілізація).

Другий   блок – рефлексотерапія (акупунктура),  яка передбачала загальний 
та  сегментарний акупунктурний вплив. За  допомогою  акупунктурного  впливу 
досягалося посилення анальгетичного ефекту,  міорелаксації.

Третій  блок  –  лікувальна  гімнастика,  яка  направлена на  біомеханічну 
симетризацію тіла  в  трьохвимірному просторі  з  формуванням симетричного  м
′язового корсета. Розроблений нами комплекс вправ спрямований на подовження 
та симетризацію  тіла  в  трьохвимірному (трьохвекторному)  просторі  та 
складається  з  одно-,   двох-  та трьох-векторних  вправ,   які  проводяться після 
виконання мануальних процедур. Вправи направлені на витяжіння тіла відносно 
вертикальної  вісі  знизу  вверх,  зменшення  кривизни  поперекового  та  грудного 
згинів хребта і вирівнювання викривлень у сагітальній площині та  ротаційних 
порушень.  Концепція  вправ  полягала  в  тому,  що  при  кожній  вправі,   які 
виконуються  стоячи  чи  сидячи,  включається  акт  самовитяжіння  як  один  із 
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декомпресійних факторів, необхідних для закріплення результатів мануального та 
рефлексотерапевтичного впливу. Кожному пацієнту підбирається індивідуальний 
комплекс вправ на самовитяжіння та симетризацію тіла, який виконується від 3 до 
7 раз на добу, тривалістю від 5 до 7 хв. в кожному підході.

ГІПЕРУРИКЕМІЯ – ФАКТОР РИЗИКУ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ 
МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ПРИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Якименко І.Л.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

     Останнім  часом,  в  контексті  профілактики  серцево-судинних  ускладнень 
артеріальної  гіпертензії,  все  більше  уваги  приділяється  різним  компонентам 
метаболічного синдрому, у тому числі порушенню пуринового обміну. Більшість 
робіт  у  цьому  напрямку  звертає  увагу  на  серцеві  ускладнення,  але  не  менш 
важливими є  і  судинні.  Ще  в  1999  р.  Longo-Mbenza B,  Luila EL і  співавтори 
звернули  увагу  на  те,  що  гіперурикемія  серед  африканських  пацієнтів  є  дуже 
сильним  предиктором  інфаркту  міокарда  у  чоловіків,  гострого  порушення 
мозкового  кровообігу  як  у  жінок,  так  і  чоловіків;  а  також   всіх  випадків 
смертності  серед  жінок.  У  зв’язку  з  тим,  що  сечова  кислота  є  потужним 
антиоксидантом,  раніше  вважалось,  що  при  інсульті  вона  має  захисну 
антиоксидантну дію. Але Weir C.J., Muir S.W. і співавтори у 2003 р. прийшли до 
висновку, що супроводжуюче інсульт підвищення рівня сечової кислоти в крові є 
незалежним предиктором ризику  смерті,  необхідності   стороннього догляду  та 
неблагополучних випадків у майбутньому.
     Враховуючи вище назване,  вирішено було за доцільне дослідити характер 
пуринового  обміну  у  хворих  на  артеріальну  гіпертензію,  які  перенесли  гостре 
порушення мозкового кровообігу у 2009-2010 р. р. З цією метою проаналізовано 
довільно взяті картки 67 хворих, у яких визначався рівень сечової кислоти в крові. 
Серед них було 38 (56,7%) чоловіків та 29 (43,3%) жінок. Середній вік хворих 
складав  69,0+1,67  (від  37  до  93  років).  У  61  хворого  (91,0%)  була  супутня 
ішемічна хвороба серця,  а  у 11 (16,4%) – цукровий діабет  другого типу.  Із  67 
хворих у 32 (47,8%) фіксувалось підвищення сечової кислоти вище 360 мкмоль/л 
(гіперурикемія  згідно  останнім  рекомендаціям  Европейської  ліги  боротьби  з 
рематизмом),  що  значно  частіше,  ніж  в  популяції.  При  цьому  хотілось  би 
звернути увагу на те, що у  5 (45,5%) із 11 хворих з супутнім цукровим діабетом 
відмічалась гіперурикемія, а у 6 (54,5%) – ні. 
     Таким чином, потребує уточнення  роль підвищеного рівня сечової кислоти в 
крові при артеріальної гіпертензії, як в якості фактору ризику гострого порушення 
мозкового кровообігу так і під час вже розгорнутого інсульту.
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